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АНОТАЦІЯ 

Олійник О.В. «Геофізичні критерії діагностування перспективних на газ 

ущільнених колекторів (на прикладі Співаківського газоносного району 

Дніпровсько-Донецької западини)». – 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, 2021.  

Дисертація присвячена вирішенню актуальної проблеми – геофізичній 

характеристиці та вивченню геолого-петрофізичних властивостей ущільнених 

порід-колекторів Співаківського газоносного району ДДЗ, а також розробці 

методики виділення найбільш перспективних інтервалів для проведення 

інтенсифікації та промислової розробки покладів газу центрально - басейнового 

типу. 

Базуючись на результатах лабораторних досліджень кернового матеріалу, 

який піднятий зі свердловин, що розкрили відклади верхнього та середнього 

карбону Співаківського газоносного району, та включали стандартний 

(вимірювання та визначення коефіцієнта відкритої пористості, газової проникності, 

об’ємної та мінералогічної густини, а також карбонатності), спеціальний 

(визначення коефіцієнта залишкового водонасичення та межі стиснення зразків), 

макроскопічного опису повнорозмірного керна, а також досліджень шліфів під 

мікроскопом, дозволили охарактеризувати літологічні та петрофізичні властивості 

покладів газу ущільнених колекторів. Повний аналіз даних результатів дозволив 

виділити в повнорозмірному керновому матеріалі три системи тріщин: найбільш 

виражена та розвинена – субвертикальна тріщинуватість, тріщини нашарування та 

криволінійні тріщини, що орієнтовані під різними кутами до осі керна. Природа 

даних тріщин достовірно не відома, проте за результатами кількісного визначення 

структури пустотного простору також ідентифіковано в різній кількості наявність 

тріщин в досліджуваних інтервалах. Перерахунки капілярних кривих в розподіл 

пустот за розміром дали змогу встановити, що пустотний простір складений 
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міжзерновими та пустотами ущільнення, а також пустотами в глинистих мінералах. 

Встановлено, що низькі колекторські властивості спричинені катагенетичними 

перетвореннями, а не літологічними особливостями. Колекторські властивості 

виміряні за керном становлять: Кп – 4,5-9 %, Кпр - 0,01 – 0,5 мД, Кзв-68-82 %; а 

підрахункові параметри для касимовських та московських відкладів: Кп,в – 4,5-

10,5 %, Hеф – 7,1-24 м, Кнг-37-65 %. 

Вперше визначено структуру пустотного простору відкладів верхнього та 

середнього карбону, покладів газу ущільнених колекторів Співаківського 

газоносного району. Його основу складають міжзернові пустоти, пустоти 

ущільнення та мікротріщини. Виявлено закономірність, що збільшення загального 

об’єму пустот призводить до одночасного збільшення кількості міжзернових 

пустот та пустот ущільнення. Встановлено, що основу пустотного простору 

складають міжзернові пустоти, їх вміст змінюється від 2 до 5,7 %. Пустоти 

ущільнення наявні в усіх інтервалах та складають 0,5 – 7 %. Що стосується тріщин, 

останні наявні практично в усіх інтервалах, їхній вміст коливається від 0,002 до 

0,33 %. Отримані результати визначення структури пустотного простору 

корелюються з результатами інтерпретації вимірів капілярного тиску, що говорить 

про коректне визначення, як пружних властивостей досліджуваних інтервалів, так 

і результатів інверсії акустичних даних в розподіл пустот за типом. Наявність 

тріщин доволі важлива при дослідженні покладів газу ущільнених колекторів, а 

результати моделювання структури пустотного простору та виділення зон 

тріщинуватості показали перспективу інтервалів Святогірської площі (враховуючи 

що коефіцієнт тріщинної пористості в частині інтервалів більше 0,1 %). 

Для відкладів газу ущільнених порід-колекторів верхнього та нижнього 

московського ярусів побудовано та уточненого мультимінералогічну модель. Дана 

модель базується на результатах літологічного та петрографічного дослідження 

кернового матеріалу, що дозволило встановити наближену та спрощену мінеральну 

складову інтервалів, що можливо описати з результатів вимірювання обмеженого 

комплексу каротажних кривих. Результатом є розподіл об’єму ілітової, кварцової 

та кальцитової складової в інтервалах, вміст та наявність вугілля, а також флюїди 
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– наповнювачі пустотного простору в неторкнутій частині пласта. Використавши 

результати моделювання отримано коректну синтетичну криву об’ємної густини, 

інформація про яку надзвичайно важлива при моделюванні пружних модулів 

середовища. 

Вперше для досліджуваного регіону показано на практиці можливість 

моделювання швидкості проходження поперечних хвиль з обмеженого комплексу 

каротажних даних, емпіричних залежностей (рівняння Грінберга-Кастанья) та з 

використанням мультимінералогічної моделі. В процесі моделювання не було 

введено поправку за вплив газу на швидкість проходження повздовжніх хвиль 

(заміщення флюїду), тому змодельоване значення швидкості проходження 

поперечних піддалося також впливу газу (що суперечить фізичним властивостям). 

За рахунок даного впливу при накладанні реальної кривої, отриманої після 

інтерпретації матеріалів ФКД, та змодельованої синтетичної відбувається 

розходження в інтервалах пісковиків, яке спричинив влив газу. Для потенційно 

продуктивних ущільнених порід-колекторів значення знятої кривої DTS більше від 

DTS змодельованої на 5.9 % - 24.2%. 

На час написання дисертаційної роботи поклади газу ущільнених колекторів 

не введено в промислову розробку в Україні, тому точної промислової інформації 

про динамічні граничні значення пористості не відомо. За результатами 

лабораторного дослідження пористості зразків та кривих капілярного тиску, при 

підрахунку запасів, запропоновано використовувати граничне значення 

коефіцієнта відкритої пористості – 4,5 %.  

При співставленні кривих синтетичної та реальної швидкості проходження 

поперечних хвиль, інтервали зі значенням пористості близьким до граничного були 

ідентифіковано, та розглянуто як перспективні. 

Вперше встановлені геофізичні критерії виділення перспективних на газ 

ущільнених порід-колекторів теригенних відкладів касимовського ярусу верхнього 

карбону та московського ярусу середнього карбону:  
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DTP – 200-240 мкс/м, Іg – 6,2-10,7 мкР/год, питомий електричний опір – 

20 – 70 Ом*м (в основному значення знаходяться в межах 30-50 Ом*м) – для 

касимовських відкладів;  

DTP – 200-233 мкс/м, DTS – 356-385 мкс/м, Іg – 4,2-10,5 мкР/год, питомий 

електричний опір – 11-65 Ом*м (в основному значення знаходяться в межах 30 - 

50 Ом*м) - для московських відкладів.  

Загальні геофізичні критерії підрахункових параметрів та петрофізичних 

властивостей становлять:  

Кп,в – 4,5-9 %, Кпр - 0,01- 0,5 мД, Кзв – 68 - 82% - за керном;  

Кп,в – 4,5-10,5 %, Неф – 7,1-24,0 м, Кнг – 37-65% - за геофізикою. 

Дослідження перспективних на газ ущільнених колекторів, що проведені 

автором, дозволили окрім геофізичних критеріїв, встановлених за каротажними 

даними, запропонувати петрофізичні критерії для відкладів нетрадиційного типу 

московського ярусу Співаківського газоносного району.  

Перспективні інтервали характеризуються високим ступенем капілярно та 

абсорбційно зв’язаної води, з чого випливає малий розмір гирла пустот та висока 

звивистість каналів фільтрації. Проте низькі колекторські властивості дозволяють 

ущільненим пісковикам бути перспективними для видобутку газу при пористості 

(Кп,в) більше 4,5 % та пустотному просторі, що складений хоча б на 9 % пустотами 

розміром 1 – 10 мкм, що представлені міжзерновими пустотами в матриці та 

цементі, а також пустотами ущільнення. 

Петрофізичні критерії щодо пустотного простору перспективних на газ 

ущільнених колекторів східної частини ДДЗ наступні: 

• вміст пустот ущільнення 0,5 – 4,9 % (з середнім значенням 2 – 3 %); 

• вміст міжзернових пустот 2 – 6 %; 

• наявність природних мікротріщин (найбільший інтерес викликають 

інтервали з Кп,тр > 0,1 %). 

Ключові слова: газ ущільнених колекторів, газ центрально-басейнового 

типу, геофізичні критерії, пружна модель геологічного середовища, структура 

пустотного простору, Співаківський газоносний район. 
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SUMMARY 

Oliinyk O.V. "Geophysical criteria for diagnostics of potentially tight gas-bearing 

collectors (on the example of the Spivaky gas-bearing region of the Dnipro-Donetsk 

valley)". - Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

Dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of geological 

sciences on a specialty 04.00.22 - "Geophysics". - Taras Shevchenko National University 

of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine, 2020. 

The dissertation is devoted to the solution of the actual problem - geophysical 

characteristic and examination of geological and petrophysical properties of tight-gas 

reservoir rocks of Spivakivsky gas-bearing area of DDB, and also offers usage a 

technique for allocation of the most perspective intervals in order to perform an 

intensification and industrial exploration of central-basin gas deposits.  

Based on the results of laboratory studies of the core material, which was lifted 

from wells that revealed upper and middle Carboniferous deposits of Spivakivsky gas-

bearing area and included routine (measurement and determination of open porosity, gas 

permeability, bulk and mineralogical density, and carbonateness), special (determination 

of the residual water saturation and compression limits of the samples), macroscopic 

description of the full-size core, and also studies of rock sections under the microscope, 

allowed to characterize the lithological and petrophysical properties of tight gas reservoirs 

A complete analysis of these results allowed to identify three systems of fractures in the 

full-size core material: the most pronounced and developed - subvertical fracturing, layer 

fractures and curved fractures, oriented at different angles to the core axis. The void space 

is composed of intergranular and compaction voids, and voids in clay minerals. It is 

established that low reservoir properties are caused by catagenetic transformations, but 

not by lithological features. Reservoirs properties measured by the core are: φ - 4.5-9%, 

k - 0.01 - 0.5 mD, Sw,i -68-82%; and the volumetric parameters for Kasimovian and 

Moscovian deposits: φ, in - 4.5-10.5%, Hef - 7.1-24 m, Sg-37-65%. 

First determined the structure of the void space of upper and middle Carboniferous 

sediments, tight gas deposits of Spivakivsky gas-bearing district. The main type of pores 
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in the studied void space are: intergranular, tight voids and microfractures. It is 

determined a relationships between increasing in the total volume of voids and 

simultaneous increase in the number of intergranular voids and tight voids. It is 

established that the major of the void space is intergranular voids, their content varies 

from 2 to 5.7%. Tight voids are present in all intervals and their amount is 0.5 - 7%. As 

for fractures, the upper ones mentioned are present in almost all intervals, their content 

ranges from 0.002 to 0.33%. The presence of microfractures is quite important in the 

study of tight gas deposits, and the results of modeling the structure of the void space and 

the allocation of fracture zones showed the prospect of Svyatogirska area intervals 

(considering that the fractures porosity coefficient in the intervals more than 0.1%). 

A multi-mineralogical model has been built and refined for tight gas reservoirs of 

the Moscovian stage. Using the modelling results, we obtained a coherent synthetic bulk 

density log, information, which is extremely important during modeling the elastic 

properties of the geological environment. 

For the first time for the studied region the possibility of modeling of the shear 

wave velocity from a limited set of logging data and empirical equations (Greenberg-

Castagna equation) and the results of modeling a multimineralogical model was shown 

in practice. During applying the real curve obtained after the interpretation of the 

materials of the monopode acoustic tool, and synthetic, there is a difference in the 

intervals of sandstones, which caused the influx of gas. For potentially productive 

compacted rocks - reservoirs, the value of the removed DTS curve is higher than the DTS 

modeled by 5.9% - 24.2%. 

According to the results of laboratory research of samples porosity and capillary 

pressure curves, during calculating reserves, it is proposed to use the limit value of the 

open porosity - 4.5%. 

When comparing the synthetic and real velocity curves of S-waves, intervals with 

a porosity value close to the limit were identified and considered as promising. 

For the first time, it is established a geophysical criterion for the separation of 

potentially gas-bearing rocks - reservoirs of terrigenous deposits of the Kasimovian stage 

of the Upper Carboniferous and the Moscovian stage of the Middle Carboniferous, are: 
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DTP - 200-240 μs / m, Ig - 6.2-10.7 μR / h, electrical resistivity - 20 - 70 Ohm - for 

kasimovian deposits, and DTP - 200-233 μs / m, DTS - 356-385 μs / m, Ig - 4.2-10.5 μR 

/ h, electrical resistivity - 11-65 Ohm for Moscovian deposits. 

There are general geophysical criteria of volumetrics parameters and petrophysical 

properties: 

φ, in – 4.5-9%, k - 0,01 - 0,5 mD, Sw,i - 68 – 82 % – based on core data; 

φ, in – 4.5-10.5%, Hef - 7,1-24,0 m, Sg - 37-65 % - based on geophysical data. 

Petrophysical criteria for the void space of potentially gas-bearing rocks of the 

Moscovian stage are as follows: 

the content of compaction voids 0.5 - 4.9% (with an average value of 2 - 3%); 

the content of intergranular voids 2 - 6%; 

the presence of natural microfractures (intervals of interest have φtr> 0.1%). 

Key words: tight gas, gas of central-basin type, geophysical criteria, elastic model 

of geological environment, structure of void space, Spivakivsky gas-bearing district.  
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ВСТУП 

Актуальність теми. Основним завданням загальнодержавної програми 

розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року є стале 

пріоритетне забезпечення зростаючих потреб національної економіки в 

енергетичних ресурсах, головними з яких є нафта і газ.  

Однак значна кількість великих традиційних родовищ нафти та газу які 

пов’язані із пастками структурного типу в Україні є виснаженою. В останні роки за 

допомогою дорозвідки ідентифіковано лише незначні по запасам літологічні та 

стратиграфічні поклади. Однією з перспектив нарощування ресурсної бази та 

видобутку вуглеводнів є освоєння газу ущільнених порід-колекторів (Tight gas), 

або як ще його називають - газ центрально-басейнового типу (ГЦБТ). На сьогодні 

найбільш актуальним є розвиток цього напрямку у Східному нафтогазоносному 

регіоні України, де ступінь реалізації початкових ресурсів традиційних вуглеводнів 

становить понад 55%. 

Зв'язок роботи з науковим програмами, планами, темами. 

Робота виконана на кафедрі геофізики в рамках тем наукових досліджень ННІ 

«Інститут геології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка: 

«Розробка теорії та методології комплексної інтерпретації геофізичних, 

гідрогеологічних та інженерно-геологічних даних моніторингу геологічного 

середовища» (державний реєстраційний № 0106U005855), а також у рамках 

виконання виробничих проектів Ніжинської експедиції ГДС ДГП «Укргеофізика», 

АТ “Укргазвидобування” та НАК “Надра України”, в яких автор брав 

безпосередню участь та є автором і співавтором звітів. 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є детально 

охарактеризувати літолого-петрографічні та петрофізичні особливості ущільнених 

газонасичених колекторів в межах Співаківського газоносного району ДДЗ, 

ідентифікувати в розрізах свердловин перспективні газоносні інтервали та 

встановити критерії їхнього виділення, за керновими та геофізичними даними.  

Відповідно до поставленої мети у процесі досліджень вирішувались наступні 

задачі: 
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– аналіз літературних та фахових джерел щодо перспектив вивчення 

ущільнених колекторів, розповсюдження родовищ даного типу, критеріїв їх 

виділення та оцінки, а також лабораторних та геофізичних методів дослідження; 

– вивчення особливостей геологічної будови Співаківського газоносного 

району Дніпровсько-Донецької западини, з точки зору поширення порід-

колекторів нетрадиційного типу; 

– комплексний аналіз результатів лабораторних досліджень кернового 

матеріалу, встановлення зв’язку літологічних особливостей з петрофізичними 

властивостями та будовою пустотного простору; 

– застосування детерміністичного та стохастичного підходів в інтерпретації 

каротажних матеріалів для ідентифікації в розрізі свердловин ущільнених порід-

колекторів та газу ЦБТ, а також встановлення геофізичних критеріїв їх виділення; 

– дослідити пружні властивості інтервалів ущільнених порід-колекторів, 

використовуючи обмежений для даної задачі комплекс каротажних даних та 

математичні підходи; 

– встановити геофізичні критерії виділення перспективних на газ ущільнених 

порід-колекторів в межах Співаківського газоносного району ДДЗ; 

Об’єктом дослідження є ущільнені породи-колектори касимовського ярусу 

верхнього карбону та московського ярусу середнього карбону Співаківського 

газоносного району ДДЗ. 

Предметом дослідження є геофізичні, петрофізичні та літолого-

петрографічні характеристики перспективних на газ покладів ущільнених порід-

колекторів Східної частини ДДЗ. 

Методи дослідження. Статистичний аналіз та обробка результатів 

лабораторних досліджень кернового матеріалу, що включає стандартний та 

спеціальний аналіз; комплексування результатів мікропетрографічних досліджень 

з лабораторними петрофізичними дослідженнями. Детерміністичний та 

стохастичний підходи в інтерпретації каротажних даних. Петрофізичне 

моделювання структури пустотного простору на базі результатів стохастичної 

інтерпретації обмеженого комплексу ГДС та емпіричних залежностей. 
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Під час виконання дисертаційної роботи та в процесі її оформлення широко 

застосовувалися програмні комплекси для петрофізичної інтерпретації “Techlog” 

від компанії Schlumberger, IP (Interactive Petrophysics) від Lloyd’s Register, а також 

комп’ютерна технологія інтерпретації даних ГДС “ГеоПошук” (СОУ 73.1-41-

04.04.19:2006).  

Наукова новизна отриманих результатів. 

1. Вперше детально охарактеризовано літолого-петрофізичні властивості, 

взаємозв’язок між ними та фільтраційно-ємнісними характеристиками ущільнених 

порід-колекторів Співаківського газоносного району ДДЗ. 

2. Знайшло подальший розвиток вивчення структури пустотного 

простору ущільнених порід-колекторів, з використанням результатів попластової 

та поточкової інтерпретації матеріалів ГДС. 

3. Знайшло подальший розвиток застосування побудови 

мультимінералогічної моделі та прогнозування щільнісних і пружних 

характеристик ущільнених порід-колекторів з обмеженого комплексу геофізичних 

досліджень свердловин в поєднанні з керновою лабораторною інформацією. 

4. Вперше для досліджуваного регіону використано підхід фізики порід 

(rock physics) для перевірки якості виміряного значення швидкості проходження 

поперечних хвиль та виділено в процесі пропущені інтервали перспективні на газ 

ущільнених колекторів. 

5. Вперше встановлені геофізичні критерії виділення ущільнених порід – 

колекторів теригенних відкладів касимовського ярусу верхнього карбону та 

московського ярусу середнього карбону Співаківського ГР. 

 

Практичне значення одержаних результатів. 

Зроблений автором повний аналіз літолого-петрофізичних особливостей 

відкладів ущільнених колекторів, аналіз структури пустотного простору на 

якісному та кількісному рівнях, встановлені геофізичні критерії при виділенні 

інтервалів газу центрально-басейнового типу, а також пропозиції вибору найбільш 

перспективних інтервалів зможуть бути використані при дослідженні та 
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опробуванні покладів даного типу (особливо враховуючи інтерес державних 

компаній у нарощуванні ресурсної бази та розробці покладів газу ущільнених 

колекторів). 

Отримано підтверджені позитивні результати при моделюванні відсутніх 

кривих каротажного комплексу, що в подальшому дасть змогу застосовувати даний 

підхід для обмеженого комплексу у свердловинах ДДЗ та отримувати необхідні 

дані для моделювання пружних параметрів.  

Особистий внесок здобувача. Основні теоретичні та методичні результати, 

висновки і наукова новизна, що винесені на захист, отримані здобувачем особисто 

та висвітлені у наукових працях.  

В роботах, виконаних разом із співавторами здобувачу належить 

безпосередня участь у постановці задач досліджень та їх реалізації, обробці та 

аналізі результатів експериментальних досліджень, підготовка висновків. 

Апробація результатів дисертації. Результати наукових досліджень, 

викладених у дисертації, доповідались на наукових та науково-практичних 

конференціях, а саме: 

XIX Міжнародна наукова конференція «Геоінформатика: Теоретичні та 

прикладні аспекти» (Київ, 2020).  

Сучасні проблеми наук про Землю: Всеукраїнська молодіжна наукова 

конференція-школа (Київ, 2020).  

IХ Міжнародна наукова конференція «Геоінформатика: Теоретичні та 

прикладні аспекти» (Київ, 2010).  

Міжнародна наукова конференція “Моніторинг геологічних процесів та 

екологічного стану середовища” (Київ, 2007). 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 10 наукових праць 

загальним обсягом 5,0 д.а. (з них 3,1 д.а. належать особисто автору) – 6 наукових 

статей (4,2 д.а., з них 2,1 д.а. – авторські), у тому числі 5 у фахових виданнях (з них 

3 статті у виданнях, які входять до наукометричних баз даних), та 4 матеріалів і тез 

доповідей на наукових конференціях. 
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Роботу виконано під керівництвом доктора геологічних наук, професора 

С. А. Вижви, якому автор висловлює глибоку вдячність за постійну увагу, цінні 

поради та всебічну підтримку. Автор висловлює подяку всім співробітникам 

ННІ «Інститут геології» КНУ імені Тараса Шевченка, окремо Безродній І. М, 

Курганському В. М., Антонюку В. В., співробітникам АТ «Укргазвидобування» та 

співробітникам ПрАТ «НАК «Надра України» за всебічну допомогу, консультації 

та плідну співпрацю. 

Обсяг і структура роботи. Дисертація складається зі вступу, 4 розділів, 

висновків, одного додатку, списку використаних джерел (115 посилань). Повний 

обсяг дисертації – 146 сторінок друкованого тексту комп’ютерного набору, 

ілюстрованого 4 таблицями та 57 рисунками. 
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РОЗДІЛ 1 ОГЛЯД ПОПЕРЕДНІХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ОБЛАСТІ 

ВИВЧЕННЯ УЩІЛЬНЕНИХ ПОРІД-КОЛЕКТОРІВ 

 

1.1 Ресурси газу ущільнених колекторів 

 

По мірі того, як ступінь розвідки та розробки покладів традиційного типу стає 

все більш високим, новим ресурсом для підтримки енергетичних потреб є нафта та 

газ з нетрадиційних покладів.  

Також, не дивлячись на те що глобальний економічний ріст сповільнюється 

та стають все більш поширеними відновлювальні джерела енергії, вуглеводні 

домінують у загальному споживанні енергоресурсів, на сиру нафту припадає 

32,9 %, а на природний газ – 23,8 % від загального обсягу споживання 

енергоресурсів (Dudley, 2015). 

Актуальність дослідження нетрадиційних покладів вуглеводнів (а особливо 

Tight gas) полягає в наступному. Згідно трикутника розподілу ресурсів (Masters, 

1979; Zou et al., 2012) (Рис.1.1), традиційні джерела вуглеводнів, які представлені 

пастками структурного та літологічного типу з високою якістю порід-колекторів 

(високим ступенем та простим способом вилучення вуглеводнів) становлять лише 

20% від загальних світових ресурсів. Нетрадиційні джерела вуглеводневої 

сировини куди відносяться важкі нафти, нафтоносні піски, тріщинно-кавернозних 

карбонатів що вміщують нафту (або ж магматичних порід), нафта та газ 

ущільнених колекторів (Tight oil та Tight gas), метан вугільних пластів, сланцевий 

газ та сланцева нафта, а також газогідрати складають відповідно 80% від загальних 

світових ресурсів. Складність викликає ідентифікація в розрізі порід-колекторів 

нетрадиційного типу, а також технічне забезпечення при освоєнні даних інтервалів 

та розробці покладів. 
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Рис. 1.1 Трикутник розподілу ресурсів вуглеводнів 

 

В провінціях Північної Америки, де проходить видобуток вуглеводнів, 

поклади газу ущільнених колекторів є обмеженими (центрально-басейновий тип) 

та необмеженими з огляду на акумуляцію вуглеводнів в процесі міграції.  

Окрім цього поклади даного типу можуть знаходитися в низькопроникних 

породах в пастках структурного, літологічного та комбінованого типів, що 

зазвичай називають “солодкими місцями” (“sweet spots”). Існує думка, що поклади 

газу ущільнених колекторів наявні в майже усіх резервуарах традиційного типу (що 

може бути підтверджено розрахунками та інформацією закладеною в піраміду на 

рис.1.1). В щільних газових пластах існує значний потенційний вуглеводневий 

запас, що за своїм ресурсом конкурує із традиційними газом (15,1 трильйонів 

кубічних футів) (R. F. Aguilera et al., 2008). 

Беручи до уваги звіти національних інституцій загальні ресурси газу в 

покладах нетрадиційного типу становлять 800-6521 * 1012 м3. Згідно (Zou et al., 

2017) 84% нетрадиційних покладів зосереджені в Північній Америці, Азії та 

Тихоокеанському узбережжі, Південній Америці та Росії (табл. 1.1). Ці багаті на 
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вуглеводневі ресурси регіони будуть особливо важливими в розвідці в 

майбутньому. 

 

Таблиця 1.1 Розподіл ресурсів газу ущільнених колекторів, горючих сланців 

та вугільних пластів (у 1012 м3) за (Zou et al., 2017). 

Територія Газ ЦБТ МВП Газ ГС Загально 

Пн. Америка 38,8 85,4 108,8 233 

Пд. Америка 36,6 1,1 59,9 97,6 

Європа 12,2 7,7 15,5 35,4 

СНГ 25,5 112 17,7 155,2 

Сер. Схід та Пн. Африка 23,3 0 72,2 95,5 

Субсахарська частина Африки 22,2 1,1 7,8 31,1 

Азія і Тихоокеанське узбережжя 51 48,8 174,3 274,1 

Сумарно по світу 209,6 256,1 456,2 921,9 

 

Найпершим серед нетрадиційних покладів комерційно почали розробляти газ 

ущільнених пісковиків в США. 900 родовищ газу ущільнених пісковиків відкрито 

в 23 басейнах Сполучених Штатів з підтвердженими запасами 5*1012 м3. Швидкий 

розвиток та промисловий видобуток газу ущільнених порід викликано якісним 

геологічним вивченням регіону та розвитком технологій ГРП. 

Поклади ущільненого газу в Китаї відомі в 60-х років минулого століття, 

проте на противагу Сполученим Штатам недостатній розвиток технологій не 

дозволяв розробку даних покладів до кінця 20 століття. Резервуари газу 

ущільнених порід-колекторів поширені та добре вивчені в КНР у відкладах 

верхньопалеозойського віку у басейнах Ordos, Sichuan (формація Xujiahe) та Tarim 

(формація Kuqa). Окрім цього високоперспективні на нетрадиційний газ є басейни 

Tuha, Songliao, та Bohaiwan. Станом на 2013 рік видобуток газу з ущільнених 

пісковиків в КНР становить 1/3 від загального видобутку газу (Zou et al., 2017). 

Дослідження консалтингової енергетичної компанії IHS Markit (Andrew, 

2018) щодо ресурсів нетрадиційних покладів країн СНГ показали, що тільки в 

Україні є спеціальне фіскальні та ліцензійні умови для розвідки та розробки 
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покладів нетрадиційного типу. Окрім цього, підрахунок економічних та політичних 

ризиків (рис.2) відніс Україну в найменш ризиковану. 

 

Рис. 1.2 Загальна оцінка нафтогазових ризиків. 

 

Ресурси нетрадиційного газу України куди входить газ горючих сланців, 

ущільнених колекторів та метан вугільних пластів, оцінені у більш ніж 11,5 трлн. 

кубометрів. За даними Управління енергетичної інформації США, потенціал 

доступних покладів сланцевого газу України оцінюється в 5,578 трлн. м3, з яких 

технічно видобувними є до 1,189 трлн. м3 (U.S. Department of Energy, 2015). 

Сумарні видобувні запаси газу ущільнених порід оцінюються в 1,5-8,5 трлн. м3, з 

яких 20% (щонайменше 300 млрд. м3) становлять технічно видобувні запаси (IHS 

CERA, 2012). 

Беручи до уваги роботу (R. Aguilera, 2008) технічно видобувні ресурси газу 

ущільнених пісковиків в світі становлять 428*1012 м3, що приблизно відповідає 

ресурсам газу традиційних покладів (Zhongjian & Songtao, 2012).  

Що стосується газу ущільнених пісковиків Сполучених Штатів, серед 

нетрадиційних покладів, даний тип займає 50-70 % ресурсної бази, 70% ГУП 

зосереджено в регіоні Rocky Mountain, а також в формації групи Mesaverde, яка є 

головною промисловою продуктивною одиницею в західній частині США. В даний 
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регіон сходять басейни Washakie, Uinta, Piceance, northern Greater Green River, Wind 

River, Powder River, які є найбільш вивченими та знаходяться в промисловій 

розробці (Byrnes et al., 2008). 

Для Китайської народної республіки (КНР) поклади газу ущільнених 

колекторів є основним видобувним джерелом вуглеводнів, тому в останнє 

десятиліття найбільше публікацій присвячених нетрадиційним резервуарам даного 

регіону. В даному регіоні прийнято розділяти резервуари ущільнених колекторів в 

залежності від властивостей покладу, ресурсів та типу пастки на два типи (Jinxing 

et al., 2012): 

-“суцільний, або неперервний” поклад, що характеризується нечіткими 

границями пастки, низькими структурними позиціями, відсутністю газо-водяного 

контакту та наявністю материнських порід в безпосередній близькості до покладу; 

-  поклади, що розташовані у склепінній частині пастки, з наявним газо-

водяним контактом та низькими об'ємами ресурсів. 

Серед басейнів КНР з нетрадиційними покладами одним з найбільших є 

Ordos, до якого входять родовища Sulige, Daniudi, Yulin, ZIzhou, Wushenqi, Shenmu 

та Mizh. В усіх родовищах продуктивні відклади пермі (а в Wushenqi ще й 

ордовику) (Tight gas in China and its significance in exploration and exploitation). 

Даний басейн відноситься до типу “неперервного” покладу, геологічні ресурси 

змінюються від 358,5 до 11008 *108 м3 (з найчастішим значенням 1800 *108 м3), 

середнє значення коефіцієнтів пористості становить 4,7-7,1 %, а проникності - 

від 0,001 до декількох сотень мД (проте, високі значення на думку автора 

забезпечують механічні тріщини). 

Домінуючим, або ж основним типом покладу басейнів Sichuan та Tarim є 

структурний з переважаючим антиклінальним заляганням. Продуктивними 

горизонтами слугують відклади мезозою, з пористістю 3-12 % та середньою 

проникністю – 0,03 – 2,5 мД. При цьому, як було зазначено раніше структурні 

поклади газу ущільнених колекторів мають низькі геологічні ресурси, в даному 

випадку 323 – 2300 *108 м3. 
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Згідно досліджень українських вчених (Вакарчук et al., 2013) Східний 

нафтогазоносний регіон є найбільш перспективним в Україні на пошуки 

нетрадиційного газу в ущільнених породах.  

Проведений аналіз досліджень дав змогу виділити для верхньо-

кам’яновугільного комплексу Святогірсько-Артемівську високоперспективну 

зону, що входить до Співаківського ГР, яка за визначеними геологічними 

критеріями оцінки перспектив газоносності ущільнених порід характеризуються 

найкращими властивостями (рис. 1.3).  

 

Рис. 1.3 Святогірсько-Артемівська високоперспективна зона. 1 - ізогіпси підошви 

MZ; ділянки, перспективні на пошуки газу у ущільнених колекторах: 

2 -  високоперспективна, 3 – перспективна 
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Найбільший потенціал на пошуки газу в ущільнених породах має 

середньокам’яновугільний комплекс. 

Територіально найбільші перспективи пошуку газу в ущільнених породах 

пов’язуються з південно-східною, значно менше з центральною і ще менше з 

північно-західною субобластями ДДЗ. 

Комплексний аналіз, а також узагальнення інформації з вивчення геолого-

геофізичних та геолого-промислових матеріалів нафтогазоносних басейній 

Північної Америки, в яких проводиться промисловий видобуток газу з ущільнених 

порід-колекторів, дав змогу визначити основні геологічні критерії для оцінки 

перспектив газоносності ущільнених порід в Україні, а саме: 

- Літологічний склад порід та їх фаціальні особливості (ущільнені, змінені 

катагенетичними перетвореннями пісковики та алевроліти, в першу чергу 

мілководно-морського, дещо менше дельтового, прибережно-морського та 

алювіального генезису). 

- Ступінь термальної зрілості порід: інтервал від кінця МК2 (Rо – 0,80) до 

початку АК1 (Rо – 2,0). 

- Пористість і проникність (пористість не менше 2%, проникність не 

менше - 0,009 мД). 

- Вміст органічної речовини у парагенетичних глинистих відкладах (більше 

1,0 %). 

- Маловодність розрізу (ущільнені породи повинні знаходитись у зоні 

маловодності). 

- Потужність горизонту (мінімальна потужність продуктивної товщі становить 

40 м, або групи пластів (2-3 пласта) з потужністю від 15-20 метрів кожний). 

- Максимальна глибина залягання перспективних горизонтів (до 4,5 км). 

Відповідно до визначених критеріїв для Співаківського газоносного району 

виділяються основні стратиграфічні рівні розповсюдження ущільнених порід, 

перспективних в газоносному відношенні. 

У середньокам’яновугільному комплексі: середня і нижня частини 

московського ярусу. 
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У верхньокам’яновугільному комплексі: нижня частина касимовського 

ярусу. 

Слід також зазначити, що скупчення газу в ущільнених породах можуть 

локалізуватися і на інших стратиграфічних рівнях, однак в переважній більшості 

вони будуть характеризуватися невеликими розмірами внаслідок відсутності 

витриманих пластів, і їх слід розглядати, як об’єкти другої черги, або як супутні 

об’єкти у доповненні до основних. 

Що стосується покладів газу ущільнених колекторів в Україні, то на момент 

написання роботи жодне з родовищ даного типу не введено в промислову розробку. 

Проте у 2018 році у Державній комісії України по запасах корисних копалин 

відбувся перший захист звіту про науково-дослідну роботу «Геолого-економічна 

оцінка Святогірського газоконденсатного родовища Харківської області України». 

Також на теренах України є значні за територією площі, які є перспективними на 

поклади нетрадиційного типу (наприклад Юзівська та Олеська площі). Тематикою 

дослідження літолого-петрографічних, петрофізичних та геофізичних 

особливостей порід-колекторів нетрадиційних вуглеводнів України займалися 

Вакарчук С., Вижва С., Безродна І., Михайлов В., Карпенко О., Башкіров Г., 

Кашуба Г., Карпенко І., Лукін О, Рудько Г., (Вакарчук, 2015; Карпенко et al., 2014; 

Кашуба et al., 2015; Куровець et al., 2013; Лукин, 2010; Михайлов et al., 2014; Рудько 

et al., 2013). 

 

1.2 Петрофізичні властивості та петрографічні особливості покладів газу 

ущільнених колекторів 

 

На сьогодні ущільненими породами-колекторами називають такі, в яких 

неможливо отримати промисловий приплив газу без інтенсифікації. Хоча це, на 

думку автора, також дискусійне питання. Промисловий приплив газу 

контролюється економічною рентабельністю при видобутку, а також наявністю 

інфраструктури для подальшої переробки чи транспортування вуглеводнів. Також 

з глибокозалягаючих інтервалів з високим пластовим тиском та потужністю можна 
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досягнути гарних показників притоку вуглеводнів навіть при Кпр = 0,001 мД, на 

відміну від неглибоких інтервалів малої потужності з низькими пластовими 

тисками та значенням Кпр у декілька мД, в яких економічно рентабельний приплив 

можна отримати лише після гідророзриву (Masters, 1979). 

За літологічними, геомеханічними та петрофізичними властивостями 

резервуари ущільнених порід-колекторів можуть бути доволі різноманітними, а 

саме: гомогенними та з наявністю вторинних пустот; складені одним або багатьма 

інтервалами; з високими або ж низькими пластовими тисками та температурою, а 

також можуть залягати на різних глибинах. Відсутність однорідної системи 

пластових тисків та наявність аномалій є однією з характеристик покладів ГЦБТ 

(Meckel & Thomasson, 2005; Wang, 2002). 

На відміну від горючих сланців, в яких акумуляція вуглеводнів відбувається 

переважно у материнських породах, та традиційних покладів, в яких вуглеводні, до 

того як акумулюватися в пастці, можуть мігрувати досить значним шляхом, для 

забезпечення нафтогазоносності ущільнені породи-колектори повинні знаходитися 

у безпосередній близькості до джерел генерації (Олійник, Антонюк, Безродна, et 

al., 2020). 

Згідно з роботою (Spencer, 1989), в якій порівняно петрофізичні, літологічні 

та геомеханічні властивості традиційних та ущільнених пісковиків, можна дійти 

висновку, що ущільнені газоносні породи-колектори характеризуються 

наступними властивостями та параметрами: 

• Коефіцієнт відкритої пористості становить 3÷12%; 

• Переважаючим типом пустот, зазвичай, є вторинні пустоти (ущільнення) та 

мікротріщини, можливий також невеликий вміст пустот міжгранулярного типу; 

• Капіляри, що з’єднують пустоти малого діаметру та значної звивистості; 

• Вміст глинистих мінералів, що заповнюють пустотний простір, становить 

0 ÷ 20% ; 

• Коефіцієнт відкритої пористості складно визначити за даними ГДС; 

• Коефіцієнт водонасичення знаходиться в межах 45÷75% ; 
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• Коефіцієнт ефективної проникності в пластових умовах становить - 

0,1 ÷ 0,0005 мД; 

• В мінеральному складі переважає кварц 60÷90%, також наявні польовий 

шпат, слюдисті та глинисті мінерали, а також карбонатні мінерали в складі 

цементу; 

• Коефіцієнт об’ємної густини – 2650 ÷ 2740 кг/см3; 

• Пластові тиски становлять від субнормального до аномального; 

• Розрахунковий коефіцієнт вилучення газу - 25 ÷ 50 %. 

При лабораторному вивченні петрофізичних та петрографічних 

особливостей ущільнених колекторів рекомендований комплекс досліджень 

складається з: 

- Дослідження шліфів з використанням скануючого електронного 

мікроскопа – дозволяє дослідити мікроструктуру, морфологію зерен мінералів, 

геометрію пустот, а також діагенетичні особливості відкладів.  

- Тривимірна рентгенівська комп’ютерна томографія визначає 

морфологічні та кількісні властивості та параметри будови пустотного простору 

(особливо вторинних пустот та тріщин), що дає змогу вивчити фільтраційні 

властивості породи. Особливо актуальна при дослідженні впливу напружень та 

моделюванні гідророзриву пласта в лабораторних умовах (Iglauer et al., 2011). 

- Люмінесцентна мікроскопія найкраще підходить при вивченні 

пустотного простору з розміром пустот меншим 1 мікрометра, або ж при витягнутій 

формі пустот (що характерно для ущільнених колекторів) (Soeder, 1990). 

- Ртутна порометрія, дозволяє вивчити будову пустотного простору 

(зв’язок між пустотами) та визначити розподіл розміру пустот в породі (Torabi et 

al., 2013). 

- Стандартний аналіз керна – куди входить визначення коефіцієнтів 

загальної та відкритої пористості, абсолютної газової проникності, коефіцієнта 

Клінкенберга (ефект проковзування газу у вимірюванні при низьких тисках, що 
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призводить до збільшення значення коефіцієнта проникності, інколи доволі 

значний, 50% та більше, (Xiao et al., 2019)), а також розмір зерен мінералів. 

- Спеціальний аналіз керна – включає вимірювання коефіцієнтів фазової 

та динамічної проникності (для ущільнених колекторів проводиться тільки після 

симуляції ГРП на зразках, за рахунок того що двофазний флюїд не рухається в 

нетрадиційних покладах без інтенсифікації), акустичних, механічних та 

електричних властивостей. Окрім цього дані вимірювання часто проводяться при 

пластових тисках та температурах. 

В роботі (Desbois et al., 2010) представлено підхід отримання інформації про 

будову пустотного простору УП з надзвичайно високою роздільною здатністю, що 

складається з комплексування растрової електронної мікроскопії з широким 

іонним пучком (Broad Ion-Beam) зі скануючим електронним мікроскопом (SEM). 

Результатом слугує розуміння геометрії пустот базуючись на їх морфології, 

просторового розповсюдження (в межах зразка) та еволюції. 

Вищеописані методи дають корисну додаткову інформацію в інтерпретації 

каротажних даних (особливо при стохастичній інтерпретації), моделюванні ГРП та 

побудові плану розробки покладів газу ущільнених колекторів. 

Дослідження деяких резервуарів ущільнених колекторів США показали, що 

розмір гирла пустот або ж діаметр капіляра знаходиться в межах 10-2-100 мкм 

(Nelson, 2009). Оскільки нанопустоти вміщують невелику кількість молекул 

флюїду (в порівнянні з пустотами порід-колекторів традиційного типу), взаємодія 

між молекулами, а також молекулами та стінками пустот, зростає. За рахунок цього 

шлях руху молекул флюїду є обмеженим геометрією пустотного простору порід. 

Ефект утримання на стінках пустот зростає при співвідношенні розміру молекул 

флюїду до діаметра капіляра менше ніж у 20 разів (Bahadori, 2016). Даним ефектом 

пояснюється значна кількість капілярно зв’язаної води та вуглеводнів в ущільнених 

колекторах. 

В процесі діа та катагенетичних перетворень ущільненими стають пісковики 

за рахунок наявності аутигенних глинистих мінералів, що заповнюють гирла 

пустот, або ж канали фільтрації. Наприклад, в крейдових та палеоценових покладах 
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штатів Вайомінг та Колорадо зниження проникності (а це в свою чергу призводить 

до складнощів у розробці) пов’язують з аутигенними глинами складеними з 

хлориту, іліту, або ж їхніх сполучень, що утворилися за рахунок регенераційних 

процесів в детритових глинах, або ж після діагенетичних процесів в уламках 

вулканічних порід, окисах та гідроокисах заліза чи польових шпатів (Wilson, 1982). 

Серед глинистих мінералів наявність хлориту найбільше зменшує радіус каналів 

фільтрації, що негативно впливає на проникність ущільнених порід (L. Zhang et al., 

2020). 

Ущільнення та зменшення проникності можливе не тільки за наявності 

аутигенних глинистих мінералів, а й розчинених карбонатів. Дослідження 

ущільнених газоносних пісковиків центральної частини басейну Junggar в КНР 

продемонстрували, що низькі колекторські властивості (середнє значення Кп – 

7,3 %, а Кпр – 0,08 мД) обумовлені вистиланням міжзернових пустот каолінітом, а 

також закупорюванням гирла пустот та каналів фільтрації осадком кальциту, на 

стадії мезодіагенезу (Hong et al., 2020). Окрім цього аутигенні карбонатні мінерали 

(кальцит, Fe-кальцит та доломіт) починають знижувати фільтраційно-ємнісні 

властивості порід при вмісті більше 2% (Y. L. Zhang et al., 2017). 

Хоча ущільнення є і основним фактором низьких фільтраційно-ємнісних 

властивостей, цементування  карбонатними та глинистими мінералами не тільки 

зменшує пустотний простір, а й змінює структуру пустот перетворюючи трубчасті 

канали фільтрації та гирла пустот на ламінарні, або ж витягнуті, які є вузькими в 

діаметрі, що в свою чергу значно зменшує фільтраційні властивості (Gong et al., 

2016). Проте, утворення мікротріщин в глинистій складовій порід може 

утворювати додаткові канали фільтрації в ущільнених породах-колекторах (Golab 

et al., 2010). 

В ущільнених колекторах не тільки глинисті мінерали контролюють якість 

пустотного простору, розміри пустот та їхнього гирла залежать від літологічних 

характеристик, а саме: розміру, сортування та упаковки зерен мінералів (Lai et al., 

2015).  
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Пустотний простір ущільнених порід-колекторів в основному представлений 

вторинними пустотами, проте є й басейни з переважаючими первинними. При 

наявності в породах глинистих мінералів пустотний простір складається з 

інтрагранулярних (пустоти в середині мінералів) та інтегранулярних (міжзернових) 

пустот. Перший тип утворений в скупченнях глинистих мінералів та робить 

основний внесок в загальну пористість, в той час, як другий – утворює невелику 

частину ефективного пустотного простору та впливає на проникність (L. Zhang et 

al., 2020). 

Враховуючи, що поклади газу ЦБТ утворені при значних катагенетичних 

перетвореннях (починаючи від середньої стадії катагенезу) не дивно, що вони є 

складними гетерогенними системами. За рахунок цього в роботі (Deng et al., 2011) 

запропоновано для характеристики окремих формацій використовувати модель 

потрійної пористості (рис. 1.4). 

 

Рис. 1.4 Мікрофотографія шліфа з виділеними міжзерновими пустотами (1), а 

також мікротріщиною, що перетинає кластичну та піщану складову матриці (2), 

щілиноподібними  пустотами (3), формація Cadomin (Deng et al., 2011). 
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Наявність природних вертикальних тріщин позитивно впливає на розробку 

покладів газу ущільнених пісковиків, за рахунок того, що розробка такого типу 

покладів відбувається переважно горизонтальними свердловинами з проведеним 

багатостадійним ГРП, а при наявності тріщин збільшується вірогідність успішної 

інтенсифікації, а також довжина утворених механічних тріщин. Основними 

факторами, що створюють природні тріщинуваті поклади газу ущільнених 

колекторів,  є інтенсивний діагенез та тектонізм.  

Згідно (Lei et al., 2020) збільшення вмісту міжкристалічних пустот в 

ущільнених колекторах має незначний вплив на пористість та зв’язок між 

пустотами. На відміну, від вмісту тріщин та пустот розчинення, які показують 

стійку кореляцію зі збільшенням пористості, а особливо зв’язку між пустотами. 

Тобто такий тип пустот є основним каналом, що з’єднує пустоти та значною мірою 

впливає на проникність. 

Окрім площі покриття свердловин та каналів дренування створених ГРП 

важливою інформацією для економічних розрахунків є кінцеві видобувні запаси 

(estimated ultimate recovery). Проте за відсутності промислових даних, а також 

великої кількості невизначеностей таку інформацію надзвичайно складно 

отримати. Як показано в (Sakhaee-Pour & Bryant, 2014), вплив на продуктивність 

ущільнених колекторів здійснює також будова пустотного простору, яку на думку 

авторів можна врахувати з допомогою комплексу лабораторних петрофізичних 

методів (ртутної порометрії та аналізу питомого електричного опору). В основі 

даного підходу лежить вивчення структури пустотного простору (типу пустот) 

петрофізичними методами, розподіл на домінантні міжзернові, проміжні та 

внутрішньозернові пустоти та створення додаткової зони дренування в залежності 

від домінуючого типу пустот. 

Досвід вивчення та характеристика структури пустотного простору покладів 

газу ущільнених колекторів іноземних країн є однією з допоміжних інформацій при 

розвідці та розробці наявних в країні перспективних площ. 

На прикладів родовищ газу ЦБТ КНР: основними типами пустот УП формації 

Upper Triassic Xujiahe, Western Sichuan Basin є вторинні (до 85%) та 
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мікротріщини (8%), первинні пустоти складають близько 7% від загальної 

кількості. Вторинні пустоти даної формації є як інтра-, так і інтегранулярними, 

утвореними внаслідок розчинення зерен польових шпатів та уламків інших порід. 

Розчинення зерен польових шпатів відбувається вдовж спайності та 

мікротріщинуватості з утворенням внутрішньозернових пустот розчинення 

решітчастої структури, що забезпечують основну частину ємністих властивостей. 

Окрім цього формація характеризується малим радіусом капілярів (0,008 – 0,35 

мкм), в результаті чого відсутній вільний рух флюїду (Gong et al., 2016). 

В басейні Eastern Ordos Basin (КНР) відклади нижньої частини середньої 

пермі, що складені класичними, алювіальними ущільненими пісковиками (з 

середньою пористістю 8,3% та проникністю 0,001 – 50 мД (середньою 0,01 мД)) 

основна частина пустот поділяється на: міжзернові (розміром 100-200 мкм), 

пустоти розчинення (7-100 мкм) та мікропори (0,01-10 мкм). Радіус капілярів 

становить 0,4 – 4,5 мкм. 

Тип глинистих мінералів впливає не тільки на розмір пустот, а й на їх тип: в 

багатих на каолін зразках основу пустотного простору складають міжкристалічні 

пустоти  та пустоти розчинення; в багатих ілітовою складовою – пустоти, що 

приурочені до глинистих мінералів; в зразках складених хлоритовими мінералами 

– залишкові міжзернові пустоти, мікротріщини та пустоти приурочені до глинистої 

компоненти. Такий висновок зроблений з аналізу зразків басейнів Tarim та Ordos 

(Lei et al., 2020). 

Що стосується тріщин, то вони морфологічно розділені на три типи: 

тектонічні, діагенетичні та утворені в результаті АВПТ (Lianbo & Yuegang, 2010). 

Тектонічні тріщини двох типів: з кутом падіння більше 70° та наближені до 

горизонтальних (кут падіння 10-30°). Перші – тріщини тектонічного зсуву, 

перетинають усі літологічні одиниці формації, другі – розповсюджені в пісковиках 

та є  тріщинами тектонічного зсуву в результаті багатоперіодичних тектонічних 

подій. Горизонтальні тріщині подекуди заповнені кальцитом, кварцом чи бітумом. 

Проте, тектонічні тріщини найбільш важливі, так як, можуть утворювати місця 

“sweet spot”. 
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Природні тріщини утворюють канали для внутрішньобасейнових перетоків 

флюїдів, а також зв’язаних з ними переносів тепла та мас. В ущільнених пісковиках 

з низькою проникністю матриці, природні тріщини забезпечують (пришвидшують) 

рух вуглеводнів з материнських порід (в процесі міграції) (Cumella & Scheevel, 

2008; Laubach, 1988; Lorenz & Finley, 1991), а також створюють додаткові канали 

для руху вуглеводнів з матриці порід в тріщини створені ГРП в процесі видобутку 

(Dahi-Taleghani & Olson, 2011). Окрім цього успішний прогноз зон підвищеного 

розущільнення чи тріщинуватості зменшує затрати на буріння, освоєння та 

закінчення свердловин, а також мінімізує екологічний слід (буріння та освоєння 

свердловин). 

Беручи до уваги дану інформацію, стає зрозумілим необхідність детального 

вивчення тріщинуватості при досліджені ущільнених пісковиків. 

Для успішного прогнозування утворення природної тріщинуватості, а також 

гідравлічних властивостей тріщин, необхідні моделі, що пояснюють їх утворення. 

Реалістичні механічні, гідравлічні та хімічні властивості отримуються з кернових 

досліджень, каротажних даних, при опробуванні та інтенсифікації свердловин, а 

також інтерпретацією сейсмічних даних. 

 

1.3 Технології проведення та інтерпретації геофізичних досліджень 

свердловин при дослідженні покладів ущільнених колекторів 

 

Враховуючи, що пустотний простір ущільнених пісковиків є 

складнопобудований (наявність декількох систем пустот та тріщин) 

рекомендований комплекс геофізичних досліджень включає крос-дипольні 

акустичні вимірювання, мікроіміджери та ядерно-магнітно резонансний метод. 

Також одним з методів вивчення природної тріщинуватості є дослідження 

сейсмічної анізотропії резервуару (Liu & Martinez, 2014). 

При наявності в будові порід детриту (властиво для деяких резервуарів 

ущільнених колекторів, наприклад, Sulige в басейні Ordos, КНР) збільшується 

об’ємна радіоактивність, що негативно впливає на точність розрахунку пористості. 
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В такому разі можна рекомендувати проведення запису СГК – спектрометричного 

гамма-каротажу. Для підвищення правильності в розрахунках петрофізичних 

параметрів в роботі (Duan et al., 2014) запропоновано використання 

комплексування побудови мультикомпонентної моделі покладу з підходом 

інтерпретації каротажних даних, що використовує генетичні алгоритми 

(евристичний алгоритм пошуку, що використовується для вирішення задач 

оптимізації та моделювання шляхом випадкового підбору, комбінування та варіації 

необхідних параметрів з використанням механізмів, що аналогічні природньому 

відбору (Eiben et al., 1994)). В порівнянні з виміряними на керні петрофізичними 

властивостями даних підхід показав високу результативність та низьку похибку. 

Особливу увагу при інтерпретації каротажних даних варто приділити 

визначенню коефіцієнта газонасичення (Кгн), особливо коли в породі присутній 

глинистий цемент. Одними з основних підходів, що враховують вміст глинистих 

мінералів та електропровідність глин є рівняння та моделі: «подвійної води», 

Ваксмана-Сміта та Еланського (Clavier et al., 1984; Waxman & Smits, 1968; 

Элланский, 2001). 

Також особливістю покладів газу ущільнених колекторів є підвищена 

радіоактивність через вміст урану в породах. Дане явище спостерігається в 

формаціях Doig and Montney в штатах Альберта та північна Британська Колумбія, 

тому деколи їх називають горючими сланцями, хоча розмір зерен більший 

4 мікронів, а вміст глинистих мінералів чи зерен розміру глин низький. Окрім цього 

невеликий вміст органіки TOC – 1-3 %, тому низький вміст адсорбованого газу (що 

й горючі сланці) (Egbobawaye, 2013) 

 

Висновок до розділу 1 

1. За літературними даними встановлено, що традиційні поклади 

вуглеводнів становлять лише 20% від загальносвітових, а також поступово 

виснажуються. В зв’язку з цим, вивчення та розробка покладів нетрадиційного 

типу, а особливо газу ущільнених колекторів, є економічно необхідними та 

обгрунтованими. 
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2. За літологічними, геомеханічними та петрофізичними властивостями 

резервуари ущільнених порід-колекторів можуть бути доволі різноманітними, а 

саме: гомогенними та з наявністю вторинних пустот, складені одним, або багатьма 

інтервалами; з високими, або ж низькими пластовими тисками та температурою, а 

також можуть залягати на різних глибинах. Це вимагає застосування узагальнених 

підходів та критеріїв. 

3. Існує велика світова практика (США, Китай, Канада) по виділенню та 

видобуванню газу ущільнених колекторів, проте на теренах України в Східному 

нафтогазоносному регіоні, де за даними дослідників знаходиться найбільш 

перспективні ділянки для покладів газу центрально-басейнового типу, маємо дуже 

незначний досвід відкриття родовищ, які з ними пов’язані. 

4. Одним із найбільш перспективних, щодо виявлення родовищ газу в 

ущільнених колекторах, є відклади касимовського та московського ярусів 

Співаківського газоносного району у Східному нафтогазоносному регіоні.  
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РОЗДІЛ 2 ОСОБЛИВОСТІ ГЕОЛОГІЧНОЇ БУДОВИ 

СПІВАКІВСЬКОГО ГАЗОНОСНОГО РАЙОНУ З ТОЧКИ ЗОРУ 

ПОШИРЕННЯ УШІЛЬНЕНИХ ПОРІД-КОЛЕКТОРІВ  

 

2.1 Загальні відомості 

 

Східний нафтогазоносний регіон Дніпровсько-Донецької нафтогазоносної 

області займає провідне місце з видобутку вуглеводнів на території України. 

Початкові потенційні ресурси ВВ Дніпровсько-Донецької западини становлять (за 

даними Чернігівського відділення УкрДГРІ) 5319,0 млн. т у.п. Поточні потенційні 

видобувні ресурси ВВ оцінюються в 3382,4 млн. т у.п. (Пригаріна, 2007). 

Одним з перспективних у наявності нетрадиційних покладів є Співаківський 

газоносний район (ГР) розташований в межах зони зчленування ДДЗ та 

складчатого Донбасу. За щільністю нерозвіданих видобувних ресурсів територія 

Співаківського ГР відноситься до VІІІ-III категорій (від менше 5 тис.т до 100 тис.т 

ВВ на 1 км2). Площа району 5,3 тис. км2, нерозвідані видобувні ресурси 77,7 млн. т 

у.п. (Вакарчук et al., 2014). 

За час проведення робіт на Співаківському ГР відкрито 6 родовищ: 

Дробишівське, Миролюбівське, Північно-Волвинківське, Святогірське, 

Співаківське, Тернівське (рис. 2.1). Промислова продуктивність в межах родовищ 

встановлена у широкому стратиграфічному діапазоні від відкладів пермі до 

утворень нижнього карбону, і у значному інтервалі глибин від 440 м на 

Співаківському родовищі до 5000 м на Святогірському. 
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Рис. 2.1 Оглядова карта Співаківського газоносного району (за даним ДП «Укргеофізика») 
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Вивчення геологічної будови території, орієнтоване на пошуки покладів 

вуглеводнів, розпочалося в 50-х роках проведенням структурно-картувального та 

опорного буріння (Т.Г.Ляшенко, А.К.Курілік,  А.А.Совійська, Б.М.Яремко та інші), 

що визначило подальшу доцільність і напрямки ГРР. 

Літолого-стратиграфічна характеристика осадових відкладів, у межах площі 

досліджень, приводиться за результатами буріння параметричних свердловин 

Святогірська 609, Дробишівська 637, Шевченково-Близнюківська 307 та 

пошукових свердловин на Краснооскольській, Кам’янській, Червонодонецькій, 

Дробишівській та Співаківській структурах. Свердловинами розкриті відклади 

кам’яновугільної, пермської, тріасової, юрської, крейдової, палеогенової, 

неогенової та четвертинної систем. 

Пошуки традиційних ВВ на території дослідження пов’язують в першу чергу 

з літологічними, стратиграфічними або комбінованими пастками, в тому числі в 

ущільнених колекторах нафтогазоносних комплексів верхнього, середнього та 

нижнього карбону, де можна відкрити поклади ВВ в аналогах продуктивних 

горизонтів газових родовищ ДДЗ – К-6, М-1, М-2 та інші до С-6-7. 

Крім того, за аналізом результатів буріння Балаклійсько-Савинських, 

Північно-Волвенківських, Червонодонецьких, Святогірських та інших свердловин, 

значні перспективи покладаються на газ центрально-басейнового типу у 

середньому відділі кам’яновугільної системи, умови якого, в основному, 

відповідають загальноприйнятим геологічним критеріям ГЦБТ. 

Вуглеводневий потенціал нетрадиційних для східної частини ДДЗ покладів 

ВВ, в тому числі газу центрально-басейнового типу, на даний час підтверджений 

на Святогірському газоконденсатному родовищі, що знаходиться в 

Співаківському ГР.  

Поклади родовищ вуглеводнів Співаківського ГР тектонічно екрановані і 

склепінні тектонічно екрановані, пластові. 

Дослідники окремо виділяють Співаківсько-Артемівську 

високоперспективну зону (середньокам’яновугільний комплекс порід). Дана зона в 

просторовому відношенні в значній мірі співпадає зі Святогорівсько-Артемівською 
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високоперспективною зоною по верхньокам’яновугільному комплексу. Площа 

високоперспективних ділянок складає 2390 км2. Загальні видобувні ресурси газу 

разом по двох комплексах оцінюються у 2,13 трлн. м3. Щільність становить 891 

млн. м3/км2 (Вакарчук et al., 2014). До даної зони відноситься Святогірське 

газоконденсатне родовище, що входить до Співаківського ГР. 

В адміністративному відношенні Святогірське газоконденсатне родовище 

розташоване в межах Ізюмського району Харківської області України (Рис. 2.2). 

Районний центр, м. Ізюм, знаходиться на відстані 18 км на північний захід від 

родовища. Обласний центр, м. Харків, знаходиться на відстані 130 км на північний 

захід від родовища. 

Безпосередньо в межах ділянки спеціального дозволу на користування 

надрами “Кам’янська площа” знаходяться села Донецьке, Топольське, Кам’янка, 

Суха Кам’янка, Тихоцьке, Синичине, Яремівка, які пов’язані між собою 

асфальтованими або ґрунтовими дорогами. 

В економічному відношенні Ізюмський район є сільськогосподарським з 

широким розвитком зернових культур та тваринництва. 

Святогірське газоконденсатне родовище розташоване поблизу 

Співаківського та Дробишівського родовищ вуглеводнів. З інших відомі наступні 

корисні копалини: кам’яне вугілля, фосфорити, крейда, вапно, цегляно-черепична 

сировина, що використовуються як будівельні матеріали на місцеві потреби, а 

також підземні води для питного і технічного водопостачання. 

Кам’янська площа з усіх боків межує з Юзівською ділянкою, яка на даний 

час по прогнозам може бути однією з найбільш перспективних при пошуку 

нетрадиційних вуглеводнів, а саме газу центрально-басейнового типу, та 

сланцевого газу. 

У географічному відношенні Святогірське газоконденсатне родовище 

розташоване на межі лісостепової та степової фізико-географічних зон, у зоні 

переходу Середньоруської височини в Донецький кряж. 
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Рис. 2.2 – Оглядова карта району робіт
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Рис. 2.3 – Ситуаційний план Святогірського ГКР
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2.2 Особливості геологічної будови  

 

Розглянемо геологічну будову Святогірського газоконденсатного родовища, 

що розташоване в Співаківському ГР, та найбільш вивчене з точки зору поширення 

порід-колекторів газу центрально-басейнового типу.  

В геологічній будові родовища беруть участь породи палеозойської, 

мезозойської і кайнозойської ератем. Свердловинами параметричного, 

пошукового, розвідувального буріння вивчений розріз в межах глибин 0-5012 м. 

 

2.2.1 Стратиграфічне розчленування розрізу свердловин 

 

Найбільший інтерес з точки зору перспективності на газ ущільнених 

колекторів представляють відклади касимовського ярусу верхнього карбону та 

московських ярусів середнього карбону камя’новугільної системи, які будемо 

розглядати більш детально. 

Кам’яновугільна система – С 

Кам’яновугільна система представлена в розрізі середнім та верхнім 

відділами. 

Середньокам’яновугільний відділ – С2 

Башкирський ярус – С2b 

Московський ярус – С2m 

Відклади московського ярусу представлені світами С2
5 (між К6 і L1), С2

6, С2
7, 

С2
3 (між вапняками N1 і N3). Повністю розріз ярусу розкрито свердловиною № 11, 

його товщина складає 1112 м. 

Світа С2
5 

Нижня границя світи проводиться по вапняку К1. В літологічному відношенні 

світа представлена чергуванням пісковиків, алевролітів і аргілітів з рідкими 

прошарками вапняків. 

Аргіліти темно-сірі, тонковідмучені, з відбитками пеліцепод, лінгул; 

алеврити з крупними вуглефікованими відбитками рослинних залишків, вуглисті 
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або з мікропрошарками вугілля. Інколи відмічається інтенсивна пошарова піритова 

мінералізація. 

Алевроліти сірі і темно-сірі, дрібно- і крупнозернисті, з відбитками 

обвуглених рослинних залишків, дрібними залізно-карбонатними стягненнями. 

Пісковики сірі і світло-сірі, дрібно- і середньозернисті, однорідні, із 

складною текстурою, обумовленою вуглисто-слюдистим матеріалом, з 

включеннями глинистого матеріалу, слабковапняковисті. Інколи в пісковиках 

відмічаються вертикальні тріщини відкритого типу. 

Розкрита товщина відкладів світи С2
5 - 41-153 м. 

Світа С2
6 

Представлена глинисто-піщаними породами з перевагою пісковиків. 

Пісковики зеленувато-сірі, дрібнозернисті, неясно шаруваті, з 

вертикальними тріщинами відкритого типу, світло-сірі, середньо- і крупнозернисті, 

з прошарками гравійних, шаруваті, і з однорідною текстурою, з вертикальними та 

горизонтальними тріщинами відкритого типу. 

Алевроліти сірі і світло-сірі, з горизонтально-хвилястою шаруватістю та не 

шаруваті, місцями з текстурами відмучування, з дрібними конкреціями піриту, із 

дзеркалами ковзання. 

Під мікроскопом алевроліти дрібнозернисті і різнозернисті, мезоміктові 

(слюдисто-польовошпатово-кварцові), з каолінітогідрослюдистою цементуючою 

основною масою. Структура пеліто-алевритова. Розмір зерен 0,01-0,1 мм. 

Мікротекстура орієнтована, підкреслена лусками слюди. Спостерігається тонкий 

вуглистий детрит орієнтованого і безладного розподілення. Тонка вкрапленість 

піриту. Місцями відмічаються крупні корінні піритизовані залишки, збагачення 

дрібних стягнень пелітоморфного залізистого карбонату. 

Аргіліти темно-сірі до чорних, місцями алевритисті, ущільнені, з 

горизонтальною шаруватістю або однорідною текстурою, із залізисто-

карбонатними конкреціями; ділянками збагачений дрібним вуглистим детритом і 

рідкими крупними відбитками вуглефікованих рослинних залишків. Відмічаються 

переходи аргілітів в алевроліти. 
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Товщина світи – 255-267 м. 

Світа С2
7 

В складі світи С2
7, також як і С2

6, переважають пісковики, які утворюють 

прошарки значної товщини. 

Пісковики світло-сірі, дрібнозернисті, міцно зцементовані, з неясною 

шаруватою і горизонтально-хвилястою косошаруватою текстурою. Місцями 

середньозернисті, міцні, масивної текстури. 

Алевроліти сірі, дрібнозернисті, з горизонтально-хвилястою, переривчатою, 

косою, різнонаправленою шаруватістю, обумовленою вуглисто-глинистим 

матеріалом і зміною гранулометричного складу, з лусочками слюди повздовж 

площини нашарування. 

Аргіліти темно-сірі до чорних, тонковідмучуванні і алевритисті, ущільнені зі 

слабкою горизонтальною шаруватістю, ділянками із дзеркалами ковзання і 

крупними відбитками (стовбурів) вуглефікованої рослинності. Часто аргіліти 

перешаровуються з алевролітами. 

Товщина світи – 372-387 м. 

До московського ярусу відноситься нижня частина світи С3
1, яка виділяється 

в інтервалі реперних вапняків N1-N2-3. Дана частина розрізу відповідає літопачці 

М - 1 і представлена чергуванням крупних пачок алевролітів, пісковиків, аргілітів 

і рідких пластів вапняку. 

Верхньокам’яновугільний відділ – С3 

Верхньокам’яновугільний відділ представлений касимовським та 

гжельським ярусами. 

Касимовський ярус – С3k 

Ісаївська світа – С3
1 

Розріз ісаївської світи (між реперними вапняками N2-3 і О1) представлений 

чергуванням сіроколірних аргілітів, алевролітів і пісковиків з прошарками вапняків 

та вугілля. 

Аргіліти зеленувато-сірі і темно-сірі до чорних, алевритисті, зі слабко 

вираженою горизонтально-хвилястою переривчатою шаруватістю, яка підкреслює 
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наявність прошарків алевритового матеріалу; аргіліти тонковідмучені, з 

відбитками фауни, з включенням карбонатних і залізистих конкрецій неправильної 

форми з розмірами від 2-3 мм до 50-80 мм, місцями з дзеркалами ковзання. 

Під мікроскопом аргіліти з гідрослюдистою перекристалізованою основною 

масою, на фоні якої місцями відмічається зрідка алевритові домішки зерен кварцу, 

тонкий вуглистий детрит і багато піриту. Гідрослюдиста основна маса спутано 

волокнистого і волокнисто-лускатої будови. Часто відмічаються дрібні круглої і 

неправильної форми стягнення пелітоморфного карбонату і витягнуті лінзовидні 

ділянки, які складені перекристалізованою гідрослюдою з однорідним оптичним 

орієнтуванням. Відмічаються органічні залишки пошарового розподілення, серед 

яких – уламки кріноідей, остракод, гастропод, поодинокі форамініфери. 

Алевроліти сірі і світло-сірі, інколи із зеленуватим відтінком, з 

горизонтальною і горизонтально-хвилястою переривчастою шаруватістю, місцями 

з мілкими текстурами вимучування і норами донних організмів, з рідкими мілкими 

залізисто-карбонатними стягненнями. 

Під мікроскопом алевроліти слюдисто-польвошпатово-кварцові, з глинистим 

і карбонатно-глинистим цементом контактово-порового типу. Цементуюча 

основна маса гідрослюдистого складу, карбонат представлений кальцитом. В 

складі кластичної частини також відмічаються зрідка уламки кременистих порід. 

Порода значно піритизована, спостерігаються вуглефіковані рослинні залишки. 

Пісковики зеленувато-сірі і сірі, дрібно -, середньозернисті, з косою і 

горизонтально-хвилястою шаруватістю або масивного складання, з 

субвертикальними тріщинами відкритого типу. Місцями спостерігається 

вуглистий детрит по нашаруванню. 

Під мікроскопом пісковики поліміктові, з гідрослюдистим або глинисто-

гідрослюдистим цементом. Структура алеврито-псамітова, текстура орієнтована, 

підкреслена розположенням лусочок слюди. Розмір зерен від 0,015-0,02 до 0,25 мм. 

Форма зерен напівкущова, напівобкатана із зміненою (коронованою) поверхнею. 

Ступінь відсортованості низька. В складі кластичної частині кварц 27-30 %, 

розламані польові шпати 43-45 %, уламки кременистих, глинистих порід, сланців, 
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поодиноких змінених хлоритизованих ефузивів 15-18 %, лусочки аморфізованої, 

гідратизованої, інколи хлоритизірованої слюди 8-10 %. 

Цемент (13-15 %) контактово-порового, інколи плівкового типу, 

гідрослюдистого складу, гідрослюда частково перекристалізована. 

В пісковиках присутні уламки вуглефікованих рослинних залишків, детрит 

орієнтованого розподілення. 

Вапняки світи утворюють прошарки незначної товщини. Вони темно-сірі, 

майже чорні, у верхній частині трошки алевритисті, з залишками макрофауни 

(крупні і дрібні брахіоподи, гастроподи, пелециподи) у середній – мікрозернисті, у 

низах – глинисті, з нерівномірним вмістом органогенного детриту та кріноідей. 

Відмічаються сутуро-стилолітові шви. 

Під мікроскопом (свердловина № 609-Святогірська) вапняк темно-сірий, 

тонкозернистий, глинистий з багаточисельним детритом крупних кріноідей, 

пелеципод, гастропод, черепашок форамініфер, остракод, трилобітів. Із 

форамініфер визначені: Hemigordius discoides Brazhn. et Pot., Syzrania coniusa Reitl., 

Hemigordius simplex Reitl., Hyperam in aljutovica Reitl. 

Товщина світи C3
1 – 573-600 м. 

 

2.2.2 Тектоніктонічне районування району досліджень 

 

Питання тектоніки і тектонічного районування ДДЗ вивчалося протягом 

тривалого часу багатьма дослідниками і загалом добре висвітлене та розроблене. 

Досить складна геологічна будова регіону знайшла відображення на численних 

різномасштабних тектонічних картах і схемах Л.Ф. Лунгерсгаузена, 

В.Г. Бондарчука, В.К. Гавриша, М.В. Червинської, В.В. Глушка, І.П. Кліточенко, 

А.А. Мартинова, В.І. Хникіна, І.Г. Баранова, Г.Н. Доленка, Є.С. Дворянина, 

П.Ф. Шпака, О.Ю. Лукіна, Ю.О. Арсірія, А.К. Ципка, Б.П. Кабишева та інших 

дослідників  
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Згідно тектонічного районування Дніпровсько-Донецької нафтогазоносної 

області Святогірська структура розташована у південно-східній частині 

Дніпровсько-Донецького грабену (поперечна зона палеозойського грабену). 

Відносно структурно-тектонічних елементів, встановлених по поверхні 

фундаменту, вона знаходиться в зоні зчленування Комишуваської улоговини і 

Слов’янського (Сватівського) виступу. 

По палеозойських відкладах Святогірська структура знаходиться у межах 

Північно-Волвенківсько-Торсько-Дробишівського антиклінального валу (рис. 2.4). 

За рахунок його ундуляції утворені Торсько-Дробишівська, Святогірська, 

Кам’янська, Співаківська і Північно-Волвенківська структури. З півдня 

антиклінальний вал обмежений Комишувасько-Лиманською синкліналлю, а з 

півночі - Білогірсько-Кам’янським прогином (Богданов, 1991). 

Структурна приуроченість Святогірського підняття до Північно-

Волвенківсько-Торсько-Дробишівського ундуляційного антиклінального валу 

зумовила характерні особливості у складі і товщинах пермсько-кам’яновугільних 

відкладів, зокрема хемогенних відкладів нижньої пермі. Останній фактор має 

суттєве значення для встановлення вірогідної моделі Святогірської структури. 

На різних стадіях геофізичної вивченості власне Святогірська структура 

відображалася замкненою, або розімкненою (найчастіше у вигляді структурного 

носа). На структурних картах і сейсмічних розрізах (на час закладання 

параметричної свердловини № 609-Святогірська) картувався загальний підйом всіх 

відбиваючих горизонтів від границь у відкладах пермі і карбону у північно-

східному напрямку. На фоні цього підйому у районі нинішнього розташування 

Святогірської структури виділялася піднесена ділянка, як частина Кам’янсько-

Дробишівського валу. 
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Рис. 2.4 – Схема тектонічного районування. 
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По відкладах пермі Святогірська, а також Торсько-Дробишівська структури 

картувалися, як кулісоподібні (розташовані одна відносно другої). 

За попередніми сейсмічними даними, по поверхнях горизонтів відбиття 

середнього Vб2 (С2b), Vб1 (С2m) карбону та нижньої пермі ІVг2 (Р1nk) 

Святогірська структура являла собою структурний ніс субширотного простягання, 

який кулісоподібно причленовувався до західної перикліналі Торсько-

Дробишівського структурного валу. 

За результатами сейсморозвідувальних робіт сп 2/02-04 з урахуванням 

поінтервальних швидкостей розрізу у конкретних товщах карбону Кам’янська 

антиклінальна структура, як об’єкт підготовлений до глибокого буріння, відсутня. 

Згідно нових даних, Кам’янська структура, як відокремлене брахіантиклінальне 

підняття, обособлюється лише у мезозойському структурному поверсі (у відкладах 

тріасу, юри та крейди). По структурних планах, що залягають нижче на місці 

Кам’янської складки, фіксується найбільш прогнута частина Торсько-

Дробишівського структурного валу. 

Південне крило цього валу ускладнене регіональним конседиментаційним 

підкидо-насувом, амплітуда якого у відкладах карбону досягає 1400 м. Його 

формування могло поліпшити колекторські властивості відкладів середнього 

карбону за рахунок утворення вторинних колекторів. 

Святогірська структура у відкладах карбону уявляє собою 

брахіантиклінальну асиметричну складку, обмежену з півдня, півночі та сходу 

різноамплитудними та різноспрямованими розривними порушеннями. 

Амплітуда розлому, що закартований на півдні структури, досягає 1150-

1200 м. Розломи, які відокремлюють складку з півночі, північного сходу та сходу 

малоамплітудні, мають широтний і північно-західний та субмеридіанальний 

напрямок. Їх амплітуда 20-25 м. 

Склепінна частина по відкладах палеозою і нижньої пермі відокремлюється 

на сході складки. Спостерігається істотне зміщення напрямку вісі складки з 

субширотного на північно-східний, що обумовлено впливом тектонічних рухів у 
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астурійську фазу складчастості Варизького орогенезу, яка відбувалася на границі 

середнього і пізнього карбону (Ковшиков, А., Сурков, С., Глущенко, С., 2012). 

По башкирських відкладах середнього карбону (горизонт відбиття Vб2 (С2b)) 

південне крило Святогірської складки круте, чітко зазначене, північне – пологе. 

Східну перикліналь ускладнено малоамплітудним розривним порушенням. Західна 

перикліналь структури полого занурюється у напрямку сідловини, яка розділяє 

Святогірську та Сніжківську структури. Розмір структури у межах ізогіпси мінус 

5700 м за довгою та короткою вісям складає 14,0 та 7,0 км. Амплітуда складки 

540 м. Склепінна частина складки визначається замкненою ізогіпсою мінус 5300 м. 

Розміри склепіння 4,0×2,75 м. 

Структурний план московського ярусу (горизонт відбиття Vб1
2-2 (С2m) 

практично не відрізняється від башкирського, але має при цьому меншу довжину 

по довгій вісі. Амплітуда складки 400 м. Її розміри у межах ізогіпси мінус 4550 м – 

12,5×7,0 км. Склепіння відокремлюється по ізогіпси мінус 4300 м, його розміри 

2,5×1,75 м. 

По горизонту відбиття Vа1 (С3
3) структура також являє собою асиметричну 

брахіантиклінальну складку, ускладнену в апікальній частині малоамплітудним 

(20-30 м) розривним порушенням. Простягання вісі складки субширотне і 

співпадає з простяганням вісі Торсько-Дробишівського валу. 

У плані структура має таку ж конфігурацію і площу, як і по московських 

відкладах. Амплітуда складки збільшується на 50 м і досягає 450 м. До 

відмінностей можна віднести збільшення крутизни її північного крила. Склепіння 

обмежене ізогіпсою мінус 2450 м, його розміри 2,5×2,0 км. Особливості будови 

площі по горизонту відбиття Vа1 (С3
3). 

По горизонту відбиття IVг2 (Р1) підошва хемогенної товщі пермі Святогірська 

структура успадкувала конфігурацію відкладів верхнього карбону. Амплітуда 

складки зменшилася до 250 м, її розмір складає 10,5×7,0 км. Апікальна частина 

складки обмежена замкненою ізогіпсою мінус 1350 м. Розміри склепіння 

2,5×1,0 км. 
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При співставленні структурних планів палеозою встановлені загальні 

особливості геологічної будови Святогірської брахіантикліналі. До них віднесені 

збільшення крутизни північного крила складки та зменшення розмірів і контурів її 

апікальної частини вверх по розрізу. При цьому, апікальна частина склепіння 

просторово співпадає по всіх закартованих поверхнях карбону та нижньої пермі. 

Зміщення структурних планів палеозою та мезозою є одною з головних рис 

будови цього структурного поверху. 

По горизонту відбиття IVб (Т) Святогірська структура має вигляд 

субширотно витягнутої асиметрічної антиклінальної складки, яка співпадає з 

простяганням Торсько-Дробишівського валу. 

Південне крило круте, північне – пологе. Західна перикліналь витягнута і 

полого занурюється у напрямку Кам’янської структури. Східна перикліналь 

коротка, обмежена Західно-Дробишівською складкою. Розмір структури 

10,0×9,0 км, амплітуда 150 м. Склепінна частина складки зміщена на захід, 

обмежена ізогіпсою мінус 500 м і ускладнена підкидо-насувом широтного 

простягання амплітудою 250 м. 

Відносно нижніх структурних планів апікальна частина структури 

зміщується на південь і знаходиться у районі свердловини № 609-Святогірська. 

Слід відмітити, що тектонічна будова структурних поверхів Святогірській 

площі дуже складна (невідповідність мезо-кайнозойського і палеозойського 

структурних планів, розвиток диз’юнктивів різної амплітуди). 

 

2.3 Основні продуктивні горизонти на газ ущільнених колекторів 

 

Продуктивні горизонти на Святогірському родовищі встановлені в 

касимовському ярусі (К-6) верхнього та московському ярусі (М-1, М-2, М-3, М-4, 

М-5, М-6) середнього карбону. 

Горизонт К-6 приурочений до нижньої частини касимовського ярусу між 

вапняками О1 і N3, його загальна товщина складає від 245 м до 263 м. 



54 

 

Горизонт представлений перешаруванням сіроколірних аргілітів, алевролітів 

та пісковиків, прошарками вапняків. Загальна товщина продуктивних пластів-

пісковиків по свердловинах змінюється від 39,5 м у свердловині № 10-Святогірська 

до 61,1 м у свердловині № 11-Святогірська. 

Горизонт вміщує газонасичені пласти К-6в1, К-6в2, К-6с1, К-6с2, К-6н1, К-6н2. 

Пісковики представлені прошарками товщиною від 2-3 до 19,4-21,6м. 

Горизонт М-1 залягає в нижній частині ісаївської світи між вапняками N3 і 

N1 та представлений алеврито-глинистими породами з пластами пісковиків та 

прошарками вапняків. Загальна товщина горизонту коливається від 319 м до 338 м. 

Він вміщує п’ять газонасичених пластів М- 1в, М-1с1, М-1с2, М-1с3, М-1н. 

Породами-колекторами пласта є піщані та алевролітові утворення. 

Газонасичена товщина пластів в горизонті змінюється від 2,6-4,4 м до 17,0-

30,6 м. 

Горизонт М-2 залягає у верхній частині світи С2
7 між вапняками N1 і M5- 6. 

Загальна товщина горизонту М-2 складає 198-202 м. Представлений 

перешаруванням аргілітів, алевролітів і пісковиків з прошарками вапняків. Вміст 

пісковиків становить 30-37 %. Горизонт вміщує поклади вуглеводнів в 

газонасичених пластах пісковиків М-2в, М-2с, М-2н1, М-2н2. 

За промислово геофізичними даними газонасичена товщина пластів 

коливається в межах від 3,0-5,2 м до 22,8-32,2 м. 

Горизонт М-3 залягає в нижній частині світи С2
7 між вапняками M5-6 і M1 і 

розкритий свердловинами №№ 11, 16, 609-Святогірські в інтервалі глибин 4376-

4694 м. Представлений перешаруванням аргілітів, алевролітів та пісковиків з 

прошарками вапняків. Пісковики утворюють потужні пачки товщиною до 33 м 

(свердловина № 16-Святогірська). Загальна товщина горизонту коливається від 171 

до 185 м. 

Горизонт вміщує поклади вуглеводнів в проникних пластах М-3в, М-3с, М-

3н. За даними ГДС вони газонасичені в свердловинах №№ 11, 16-Святогірські. 

Газонасичена товщина пластів коливається від 5,3 м (М-3н) до 33,0 м (М-3с). 
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Горизонт М-4 залягає у верхній частині світи С2
6 між вапняками M1 і L5 і 

розкритий свердловинами №№ 11, 16-Святогірські. Загальна товщина горизонту 

коливається від 125 до 127 м. Він вміщує чотири поклади в газонасичених пластах 

М-4в1, М-4в2, М-4с, М-4н. 

За даними ГДС газонасичена товщина пластів коливається в межах від 11,0 м 

(М-4в1) до 56,2 м (М-4н). 

Породи-колектори представлені пісковиками та алевролітами. 

Горизонт М-5 залягає в нижній частині світи С2
6 між вапняками L5 і L1 і 

розкритий свердловинами №№ 11, 16 в інтервалі 4678,0-4794,2 м по покрівлі. 

Загальна товщина горизонту складає 140 м. Горизонт представлений чергуванням 

пісковиків, алевролітів і аргілітів з рідкими прошарками вапняків. 

Горизонт вміщує поклади вуглеводнів в проникних пластах М-5в, М-5н. За 

даними ГДС газонасичений в свердловинах №№ 11, 16-Святогірські. 

Колектори представлені пластами пісковиків, їх газонасичена товщина 

складає 17,2-17,8 м (М-5в) і 11,8 м (М-5н). 

Горизонт М-6 залягає у нижній частині світи С2
5 між вапняками L1 і K6. 

Розкритий свердловиною № 11-Святогірська, загальна товщина горизонту складає 

153 м. В літологічному відношенні горизонт представлений аргілітами, 

алевролітами, пісковиками та прошарками вапняків. 

 

Висновки до розділу 2 

За результатами проведених досліджень зроблено наступні висновки: 

1. Одним з найбільш перспективних в Східному нафтогазовому регіоні, щодо 

наявності нетрадиційних покладів вуглеводнів, є Співаківський газоносний район, 

що розташований в межах зони зчленування ДДЗ та Донбасу. За щільністю 

нерозвіданих видобувних ресурсів територія Співаківського ГР відноситься до 

VІІІ-III категорій (від менше 5 тис.т до 100 тис.т ВВ на 1 км2). Площа району 

5,3 тис. км2, нерозвідані видобувні ресурси 77,7 млн. т у.п. 
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Святогірське газоконденсатне родовища, що розташоване в межах 

Співаківському ГР, є найбільш вивченим з точки зору поширення порід-колекторів 

газу центрально-басейнового типу.  

В геологічній будові родовища беруть участь породи палеозойської, 

мезозойської і кайнозойської ератем. Свердловинами параметричного, 

пошукового, розвідувального буріння вивчений розріз в межах глибин 0-5012 м. 

Найбільший інтерес з точки зору перспективності на газ ущільнених колекторів 

представляють відклади касимовського ярусу верхнього карбону та московських 

ярусів середнього карбону камя’новугільної системи. 

2. Святогірська структура по відкладах палеозою представляє собою 

асиметричну брахіантиклінальну складку, екрановану на півночі малоамплітудним 

скидом субширотного простягання, а на півдні – підкидо-насувом. Напрямок 

підкидо-насуву співпадає з орієнтуванням Торсько-Дробишівського структурного 

валу, який має субширотне простягання. На структурних планах по горизонтах 

відбиття основному - Vб1
2-2 (московський ярус середнього карбону) та трьом 

допоміжним Vб2 (башкирський ярус середнього карбону), Vа1 (верхній карбон), 

ІVг2 (нижня перм) складка успадковує свою форму. 

3. За аналізом літолого-стратиграфічних характеристик та результатів 

буріння свердловин, основні продуктивні горизонти на газ ущільнених колекторів 

встановлені в касимовському ярусу (К - 6) верхнього карбону та московських 

ярусів (М- 1, М-2, М-3, М-4, М-5, М- 6) середнього карбону кам’яновугільної 

системи, умови яких в цілому відповідають загальноприйнятим геологічним 

критеріям ГЦБТ. Колекторами газу є дрібно-, середньо- і крупнозернисті пісковики 

та алевроліти. 
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РОЗДІЛ 3 ЛІТОЛОГО-ПЕТРОФІЗИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРІД 

СПІВАКІВСЬКОГО ГАЗОНОСНОГО РАЙОНУ 

 

3.1 Методика обробки та аналізу петрофізичної інформації 

 

Комплекс лабораторних досліджень, що використаний в дисертаційній 

роботі, включав в себе стандартні та спеціальні дослідження. Стандартні -– 

вимірювання та розрахунок коефіцієнтів відкритої пористості (методом насичення 

та капілярного просочування), абсолютної газової проникності (методом лінійної 

фільтрації, апарат ГК-5), карбонатність та коефіцієнти об’ємної та мінеральної 

густини, які визначалися ваговим методом.  

Комплекс спеціальних досліджень включав вимірювання залишкового 

водонасичення (методом центрифугування) а також питомого електричного опору 

та швидкості проходження пружних хвиль в пластових умовах (з використанням 

приладу AVMS-450HT від Corelab) на невеликій вибірці зразків. 

Окрім цього проведено вимірювання оцінки межі міцності на розтягнення. 

Дослідження механічних властивостей виконане за допомогою гідросистеми 

УДПК методом руйнування водонасичених зразків циліндричної форми вздовж осі 

обертання двосторонніми сферичними інденторами. 

Перед аналізом петрофізичних результатів проведено перевірку якості даних 

та прибрано з вибірки зразки з явними механічними тріщинами. Наступним кроком 

було завантаження результатів петрофізичних досліджень в Techlog та ув’язка по 

глибині з каротажними кривими. В даному програмному забезпечені проводився 

статистичний аналіз даних: побудова гістограм розподілу параметрів та 

властивостей, а також зав’язків та залежностей між окремими параметрами. 

Стійкого кореляційного зв’язку між коефіцієнтом відкритої пористості та 

абсолютної газової проникності не отримано. Причиною цього може бути: 

різнотипність за літологічними ознаками чи будовою пустотного простору вибірки 

зразків; відсутність зв’язку  між вмістом пустот в породі та фільтраційними 

властивостями (за наявності глинистих та карбонатних мінералів, що закупорюють 
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гирла пустот та каналів фільтрації); не коректні виміри, особливо проникності, 

або ж розтріскування зразків в процесі вимірювання; не якісне екстрагування; 

великий ступінь кольматації.  

Підходи класифікації та розподілу на групи порід з метою отримання 

стійкого зв’язку між пористістю та проникністю для кожної з них запропоновані в 

роботах (Amaefule et al., 1993; Coates & Denoo, 1981; Gunter et al., 1997; Hartmann 

& Beaumont, 1999; Nooruddin & Hossain, 2011; Pittman, 1992; Winland, 1972). 

Вказані методи класифікації включають апроксимації за особливістю будови 

пустотного простору та літологічними характеристиками. Aguilera R. показав як на 

графіку зв’язку між пористістю та проникністю (побудованому за керновими 

даними) з накладеними кривими апроксимації по апертурі гирла пустот, 

виділяються традиційні поклади, газ ущільнених колекторів та поклади в горючих 

сланцях (рис.3.1) (R. Aguilera, 2014). Традиційні породи-колектори з найкращими 

фільтраційно-ємнісними властивостями знаходяться на кривих апроксимації, що 

відповідають апертурі гирла пустот 1-4 мкм, горючі сланці в межах 0,014-0,04 мкм, 

ущільнені колектори – 0,1-0,5 мкм. Даний приклад демонструє практичність та 

результативність використання підходу класифікації для розподілу вибірки порід 

на групи за петрофізичними властивостями та будовою пустотного простору. В 

таких підходах до класифікації закладено особливості фільтраційних властивостей 

порід, що носять назву гідравлічні одиниці потоку флюїду (hydraulic flow units). 

Згідно (Hartmann et al., 2000; Kolodzie Jr, 1980; D Tiab, 2000) гідравлічна 

одиниця потоку флюїду, або ж просто гідравлічна одиниця – стратиграфічно 

обмежена частина резервуару, що має схожу структуру пустотного простору, або 

ж її ще характеризують як певну безперервну частину колектора (або ж інтервалу), 

яка має практично витримані петрофізичні властивості та властивості взаємодіяти 

з флюїдами, що унікально характеризують її статичний та динамічні зв’язки зі 

свердловиною. 

Найбільш широко вживаною та доступною в використанні є методика 

виділення гідравлічних одиниць, що описана в (Amaefule et al., 1993). Основу 
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методики складає визначення параметрів: індексу якості колектора (RQI) та 

індикатора зони фільтрації (FZI). 

 

Рис. 3.1. Зв’язок між пористістю та проникністю для традиційних та 

нетрадиційних порід-колекторів. Лінії апроксимації вказують на різні апертури 

гирла пустот (rp35). 

 

Основним фізичним принципом даної методики є модифіковане рівняння 

Козені-Кармана, що враховує зв’язок між ємнісними властивостями, 

особливостями будови пустотного простору та проникністю породи: 
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де k – коефіцієнт проникності в мкм2; ф – коефіцієнт відкритої пористості; 

SVgr – питома площа поверхні пустот на одиницю об’єму зерен; 

psT KK =  – коефіцієнт ефективного зонування; τ – звивистість каналів фільтрації. 

Індекс якості колектора враховує розподіл та розміри пустот, каналів 

фільтрації та зерен мінералів, а також інші мікропараметри будови та властивостей 

пустотного простору. Даний параметри розраховується, як: 
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В рівнянні 3.3 RQI в мкм, коефіцієнти абсолютної проникності та відкритої 

пористості в мД та долях одиниці, відповідно. 

Індикатор зони фільтрації (FZI) являє собою унікальний параметр, за 

допомогою якого можливо включати геологічні атрибути структури і 

мінералогічного складу колектора в характеристику «порово-геометричної» фації.  

У загальному випадку породи, що містять аутигенну глину, яка вистилає 

стінки пор, заповнює пори і закупорює устя пор, а також погано сортовані піски 

мають високу питому поверхню і високу звивистість пор і, отже, низьке значення 

індикатора зони фільтрації FZI. І навпаки, менш глинисті, грубозернисті і добре 

відсортовані піски характеризуються зниженою питомою поверхнею, більш 

низьким коефіцієнтом форми, нижчою звивистістю і вищим значенням індикатора 

зони фільтрації. Геометрія пор колектора і, отже, величина індикатора 

гідродинамічної зони фільтрації сильно залежить від обстановки (умов) 

накопичення осадового матеріалу і характеру діагенетичних процесів. 

Використання результатів петрофізичного та петрографічного 

лабораторного вивчення кернового матеріалу, на перших етапах класифікації порід 

за фільтраційними особливостями, є необхідними з декількох причин: прямий та 

найбільш точний метод визначення коефіцієнта проникності – лабораторні 

дослідження; керновий матеріал надає інформацію про умови осадконакопичення 

та діагенетичні особливості порід, що контролюють їх пустотний простір. 

Більшість резервуарів вуглеводнів є анізотропними за своїми властивостями. 

Що стосується проникності, то властивість виміряна в горизонтальному напрямку 

є зазвичай більшою (Buchsteiner et al., 1993; Warpinski, 1991). Вплив анізотропії 

проникності значною мірою впливає на продуктивність інтервалів, а також на 

розповсюдження механічних тріщин після інтенсифікації, що особливо важливо 
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для покладів газу ущільнених колекторів (Gatens et al., 1991; Holditch & Tschirhart, 

2005). 

Визначення анізотропії фільтраційних властивостей можливе при 

вимірюванні в горизонтальному та вертикальному напрямку коефіцієнтів 

проникності. При стандартних лабораторних дослідженнях коефіцієнт проникності 

вимірюється, в основному, в горизонтальному напрямку.  При наявності 

додаткових вимірів в вертикальному напрямку, можливим є розрахунок 

коефіцієнта анізотропії (Ia=Кпр,г/Кпр,в), та побудова емпіричних залежностей між 

коефіцієнтами горизонтальної та вертикальної проникності, з метою отримання 

останнього. Як продемонстровано в (Iheanacho et al., 2012) стійку залежність між 

даними параметрами можна отримати при введені параметра – середній 

гідравлічний радіус (рівняння 3.2, hk


, де kh-коефіцієнт горизонтальної 

проникності). Результати визначення анізотропії фільтраційних властивостей та 

побудови кореляційних залежностей між коефіцієнтами проникності для 

різнотипних порід-колекторів ДДЗ, що включали зразки перспективних 

ущільнених інтервалів Західно-Шебелинської площі показано в (Безродна et al., 

2019). 

 

3.2 Літолого-петрографічна характеристика ущільнених порід-

колекторів Святогірської площі 

 

В свердловинах Святогірської площі (№10, 11, 16 та 17), а також в 

параметричній свердловині Святогірська 609 (що входить в Співаківський 

газоносний район) піднято на поверхню 482,85 м керна, з яких 135 м – попередньо, 

з перспективних на газ інтервалів розвитку ущільнених колекторів (рис.3.2). 

Літологічно керновий матеріал представлений теригенними відкладами: 

пісковиками, аргілітами та алевролітами. Лабораторними петрофізичними та 

петрографічними методами вивчено із загальної кількості 1917 зразків, 238 зразки 

пісковиків з пористістю вище граничної. 
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При проведені геофізичних та петрофізичних досліджень, а також 

інтерпретації отриманих матеріалів, важливим є розуміння літолого-

петрографічних особливостей порід. Розуміння мінерального складу, текстурних 

та структурних характеристик, вмісту, типу, розподілу карбонатних та глинистих 

мінералів, а також ступеня катагенетичних перетворень дозволяє побудувати більш 

стійкі петрофізичні моделі, виконати більш точну інтерпретацію каротажних 

матеріалів та, в результаті, отримати наближену до реального геологічного 

середовища модель покладу. 

При написанні роботи використовувалися матеріали макро- та 

мікропетрографічного опису кернового матеріалу (Лизанець et al., 2019).  

 

Рис. 3.2. Фотодокументація кернового матеріалу зі свердловини №11 Святогірська 

(глибина відбору 4625-4633, 4869,8-4875,7 та 4912,55-4918,9 м). 

 

В результаті проведеного аналізу встановлено, що керновий матеріал з 

перспективного горизонту К-6 касимовського ярусу представлений світло-сірим, 

дрібно-крупнозернистим пісковиком. Цемент глинисто-кварцовий, 
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регенераційний, з невеликим вмістом кальциту. В породі спостерігається полого-

хвиляста шаруватість, яка утворена тонкими прошарками вуглисто-слюдистого та 

глинистого матеріалу. В крупнозернистому пісковику зустрічаються конкреції 

сидериту. У верхній частині керна помічена відкрита горизонтальна 

тріщинуватість. Коефіцієнт відкритої пористості даних зразків становить 3-7 %, а 

також наявні тріщини, що вказують на перспективу касимовських відкладів. 

Що стосується мікропетрографічних досліджень, шліфи пісковиків 

виготовлені з тонко-дрібнозернистих прошарків зі псамітовою структурою та 

масивною текстурою (рис.3.3). Розмір зерен в яких коливається в межах 0,048 до 

0,416 мм. Щільність каркасу гарна. Контакт зерен конформний та інкорпораційний. 

Кластична частина ~ 75 %, цемент ~ 25 %. Склад кластичної частини: кварц ~ 55 %, 

польові шпати ~ 10 %, слюди ~ 5 %, уламки порід ~ 30 %. Цемент регенераційно-

кварцовий та поровий карбонатно-глинистий. Глинистий цемент серицит-

гідрослюдистий, в більшості вторинний як наслідок гідратації та деструкції слюд; 

закритий поровий, суцільний рівномірний, плівковий, полімінеральний. Частка від 

загальної маси цементу ~ 80%. Карбонатний острівний, мозаїчний, деструктивний, 

корозійний, полімінеральний – сидерит-кальцит-доломітовий. Розмір зерен 

цементу в середньому 0,25 мм. Грані зерен виражені чітко. Частка від загальної 

маси цементу ~ 20 %. 

 

 

Рис. 3.3 Мікрофотографія шліфа пісковика касимовського ярусу. Поляризоване 

світло (із аналізатором) – верхня половина фото, без аналізатора – нижня 

половина фото. Мірило - 200 μm (0,2 мм). 
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Перспективний горизонт М-1 московського ярусу складений сірим-світло-

сірим різно-крупнозернистим пісковиком, з зеленувато-блакитним відтінком, 

олігоміктовий, ближче до кварцового, з глинисто-кварцовим цементом у різних 

співвідношеннях. Шаруватість переважно невиразна орієнтована під кутом 70-800, 

підкреслена прошарочками вуглисто-слюдистого матеріалу. Керн щільний та 

міцний. Наявні прямолінійні, слабко звивисті, без ознак зсуву по них, зі слідами 

проникнення бурового розчину субвертикальні тріщини. 

Вивчення шліфів даних відкладів показали, що пісковик дрібно-

середньозернистий, мезоміктовий (рис.3.4). Розмір зерен від 0,048 до 0,848 мм. 

Структура псамітова, текстура масивна. Пористість первинна, міжзернова. 

Щільність каркасу гарна. Контакт зерен конформний та інкорпораційний 

(рис.3.4.б). Кластична частина ~ 70 %, цемент ~ 30 %. Склад кластичної частини: 

кварц ~ 65 %, польові шпати ~ 15 %, слюди ~ 5 %, уламки порід ~ 15 %. Цемент 

регенераційно-кварцовий та поровий карбонатно-глинистий. Глинистий цемент 

серицит-гідрослюдистий, в більшості вторинний як наслідок гідратації та 

деструкції слюд; закритий поровий, суцільний рівномірний, плівковий, 

полімінеральний. Частка від загальної маси цементу ~ 75%. Карбонатний 

острівний, мозаїчний, деструктивний, корозійний та заміщення, полімінеральний – 

сидерит-кальцит-доломітовий. Розмір зерен цементу в середньому 0,32 мм. Грані 

зерен виражені чітко. Частка від загальної маси цементу ~ 25 %. Окрім цього, в 

мікрошліфі чітко видно тріщини в зернах кварцу (рис.3.4.в). 

Керновий матеріал горизонту М-2 за літологічними характеристиками 

схожий з відібраним в горизонті М-1, проте особливість відображається в 

наявності, як системи тріщин, що орієнтовані під різними кутами до осі керна, так 

і чітко вираженими субвертикальними. 

Коефіцієнт відкритої пористості даних зразків є доволі низьким та становить 

2,7-5,3 %, проте наявність тріщин викликає промисловий інтерес до відкладів. 
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Рис. 3.4 Мікрофотографія шліфа пісковика московського ярусу, горизонт М - 1: а) 

поляризоване світло (із аналізатором) – верхня половина фото, без аналізатора – 

нижня половина фото, мірило - 200 μm (0,2 мм); б) інкорпораційні контакти між 

зернами кварцу та великим кварцитовим зерном, поляризоване світло (ніколі 

схрещені), мірило - 100 μm (0,1 мм); в) чіткі тріщини в кварцовому зерні (червоні 

стрілки), які є наслідком дії стресового короткочасного тиску, поляризоване 

світло (ніколі схрещені), мірило - 100 μm (0,1 мм). 

 

Горизонт М-3 представлений низькопористим (Кп,в – 2-3 %) дрібно-

середньозернистим пісковиком з глинистим, доломіто-глинистим цементом, або ж 

кварцово-доломіто-глинистим цементом. Помітна, орієнтована під кутом 70 до осі 

керна, паралельна коса шаруватість за рахунок глинистих прошарків. Порода 

міцна. 

В пісковиках свердловини №17 Святогірська горизонт М-3  відмінною 

особливістю від інших горизонтів є наявність трьох систем тріщинуватості. Перша 

співпадає з нашаруванням; друга – більш розвинута, майже співпадає з віссю керна, 

або ж нахилена до неї під кутом 5; третя – полого криволінійні тріщини, що 

а) 

в) б) 
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орієнтовані під різними кутами як до осі керна, так і до нашарування. Слідів зсуву, 

а також мінералізації не помітно. 

Для горизонту М-4 московського ярусу характерними є дрібно-

тонкозернисті, світло-сірі пісковики, що мають високий ступінь цементації. 

Цемент в даних відкладах полігенераційний, регенераційний, метасоматичний, за 

складом глинисто-кварцовий; на окремих ділянках вапняно-глинистий. Текстура 

косо-шарувата орієнтована ~ 80 до осі керна, проявляється слабко, фіксується по 

та тонких прошарках, що складені слюдистим та вуглисто-слюдистим матеріалом. 

По шару спостерігаються хвилясті, відкриті тріщини вертикального спрямування. 

Візуально по стінках тріщин мінералізації не помічено. На відколах породи запах 

вуглеводневих сполук не відчувається.  

Як і в інших горизонтах московського ярусу, коефіцієнт відкритої пористості 

доволі низький – 2,9-4,4 %.  

Окрім цього, з даного горизонту відібраний в керні прошарок алевроліту, від 

темно-сірого до сірого кольору. Особливістю даних зразків є не дуже численний 

вміст вуглефікованого рослинного детриту. Також, добре помітна різноспрямована 

(частково прихована) тріщинуватість, яка в нижній частині пов’язана переважно з 

поверхнями нашарування, а у верхній частіше співпадає з віссю керна 

(зустрічаються хвилясті субвертикальні тріщини, характерні для аргілітів). 

Мінералоутворення по тріщинах не помітно. Порода щільна, ознак насичення не 

має.  

Результати макропетрографічних досліджень показали, що горизонт М-6 

складений сірим пісковиком з середнім-крупним розміром зерен, проте в деяких 

частинах змінюється до середньо-грубозернистого. Окрім цього, порода має 

низький ступінь сортування, а також слабко обкатані зерна, міцно зцементована 

глинистим та, можливо, регенераційно-кварцовим цементом. Має в основній масі 

невиразну структуру, хоча в окремих ділянках помітна коса шаруватість, що 

підкреслюється наявністю вуглисто-слюдистих мінералів. Також відмічаються 

одиничні глинисто-сидеритові конкреції розміром до 1,5×0,7 см.  
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На момент підйому керна відчувався слабкий запах вуглеводнів, проте 

хлороформну витяжку у звичайному світлі не забарвлює (пов’язано на думку 

автора з особливостями збереження та транспортування керна). За рахунок цього 

важливим є детально дослідити петрофізичні властивості порід даного горизонту. 

 

3.3 Літолого-петрографічні та геохімічні особливості глинистих порід 

та вугілля Співаківського газоносного району 

 

Окрім піщаних різновидів, керновий матеріал представлений чорними 

аргілітами. Вивчення даних порід (та вугільних пластів) є важливим для басейнів 

газу ущільнених колекторів та встановлення їх газоносності. 

Чорні аргіліти підняті з горизонтів М-2 та М-5, характеризуються як помітно 

слюдисті, можливо перекристалізовані з невиразною текстурою. У верхньому 

горизонтів не часто зустрічаються відбитки рослинного детриту, на противагу 

нижньому, що містить численні відбитки рослин. 

В роботі (Михайлов et al., 2014) представлено лабораторні дослідження 

кернового матеріалу зі свердловини Святогірська №10, що включали визначення 

відбивної здатності вітриніту, а також термічний та хімічний аналізи для 5 проб. 

Описані, даним списком авторів результати, показують, що для аргілітів верхнього 

карбону TOC (вміст органічного вуглецю) становить 2,3-3,5 %, а середнє значення 

Ro (відбиваюча здатність вітриніту) – 1,02-1,2; для проби пісковика та аргілітів 

московського ярусу TOC – 0,9-2,9 %, Ro – 1,12-1,47. Окрім цього, даним колективом 

авторів представлено результати інтерпретації каротажних кривих, та проведене 

визначення вмісту органічного вуглецю з промислово-геофізичних даних (з 

використанням емпіричних рівнянь (Passey et al., 2005)). В результаті виділено 

інтервали в московському ярусі, що за своїм мінералогічним складом, 

геохімічними властивостями та потужністю можуть розглядатися як перспективні 

на потенціал генерації вуглеводнів: 3837-3880 та 3988-4012 м. 

Результати вивчення потенціалу до генерації вуглеводнів відкладів 

верхнього та середнього карбону (касимовські та московські) східної частини 
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приосьової зони ДДЗ (Clarke et al., 2014) показали високий вміст TOC (2,3-19,6 %) 

в зразках вугілля, відбиваюча здатність вітриніту в яких становить 1-1,2. Вміст 

органічного вуглецю в аргілітах касимовського ярусу складає 0,2-2,4 %, а 

московського 0,6-1,6 %, а Ro – 0,92-0,97 та 1,19-1,41, відповідно. Отримані 

результати вказують на не високий потенціал для генерації газу, проте інтервал 

відбору керна не повністю покрив глинисті інтервали.  

Проведені різними авторами та дослідниками вивчення геохімічних 

властивостей глинистих (аргіліти, алевроліти) порід та вугілля східної частини 

ДДЗ, та власне Співаківського газоносного району, показує на потенціал генерації 

вуглеводнів в відкладах московського ярусу, проте для більш впевнених висновків 

необхідні додаткові лабораторні дослідження. 

3.4 Петрофізичні властивості ущільнених порід-колекторів верхнього 

та середнього карбону 

 Використовуючи результати петрофізичного кернового дослідження 

побудовані гістограми розподілу коефіцієнтів відкритої пористості, абсолютної 

газової проникності, об’ємної густини та карбонатності (рис. 3.5, 3.6, 3.7, 3.8). 

 

Рис. 3.5 Багатосвердловинна гістограма з розподілом коефіцієнта відкритої 

пористості, що виміряний на зразках керна (зеленим кольором позначена 

свердловина №10, синім - №11, жовтим - №16 та фіолетовим - №17 Святогірські). 

 

Коефіцієнт відкритої пористості, долі од. 
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Коефіцієнт відкритої пористості досліджених порід Святогірської площі 

знаходиться в межі 1-9%, середнє значення – 3,8%. Гістограма розподілу Кп 

характеризується декількома модами (піками), з обережністю можна виділити дві 

групи зразків – перша з Кп 1-3,5%, друга з Кп-3,5-9%.  

Гістограма розподілу значення коефіцієнта абсолютної газової проникності 

(рис.3.6) показує логнормальний розподіл параметра (що є типовим для Кпр 

(Shepherd & American Association of Petroleum Geologists., 2009)), а Кпр знаходиться 

в межах – 0,01-2,5 мД з середнім значенням 0,025 мД. Специфікація приладу 

використаного при вимірюванні коефіцієнта проникності не дозволяє встановити 

значення нижчі 0,01 мД. В роботі (Rydzy et al., 2014) продемонстровано, що в 

низькопористих пісковиках (Кп -2,5-1,5 %) московського ярусу приосьової частини 

ДДЗ коефіцієнт абсолютної проникності становить 0,0033-0,0034 мД. 

 

Рис. 3.6 Багатосвердловинна гістограма з розподілом коефіцієнта абсолютної 

газової проникності, який  виміряний на зразках керна (зеленим кольором 

позначена свердловина №10, синім - №11, жовтим - №16 та фіолетовим - №17 

Святогірські). 

 

Cтатистичний аналіз, а саме побудова гістограм, практичний прийом для 

розподілу гірських порід на групи в залежності від літологічних чи фізичних 

властивостей. Для розподілу на продуктивний чи не продуктивний пласт, а також 

Коефіцієнт абсолютної газової проникності, мД 
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встановлення граничного значення коефіцієнта пористості необхідні результати 

випробування. Враховуючи, що нетрадиційні поклади віддають вуглеводні лише 

після інтенсифікації, визначити граничне значення коефіцієнта пористості 

можливе лише після успішного проведення багатостадійного ГРП, а також 

тривалого видобутку з даних інтервалів. 

Гістограми розподілу коефіцієнтів пористості та проникності наближено 

дозволяють виділити дві групи зразків з Кп-1-3,5 % та Кпр 0,01-0,26 мД, а також 

3,5-9% та 0,26-2,5 мД.  

Гістограма розподілу коефіцієнта об’ємної густини (рис. 3.7) показує, що цей 

параметр становить 2,35-2,7 г/см3 (в порівнянні літературне значення 2-2,6 г/см3 та 

може змінюватися на +-30% в залежності від об’єму пустот). Розподіл коефіцієнта 

густини, як і коефіцієнта пористості показує багатомодальний вигляд та 

виділяється група зі значенням параметра від 2,35-2,58 г/см3. 

 

Рис. 3.7 Багатосвердловинна гістограма з розподілом коефіцієнта об’ємної 

густини, який  виміряний на зразках керна (зеленим кольором позначена 

свердловина №10, синім - №11, жовтим - №16 та фіолетовим - №17 Святогірські). 

 

Розподіл вмісту карбонатних мінералів в зразках показав, що їх доля 

знаходиться в межах 0-30% (переважаюча кількість зразків має вміст карбонатів 

0 - 5%), з чого можна зробити висновок, що основним фактором низьких 

Коефіцієнт об’ємної густини, г/см3 
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колекторських властивостей є не вміст карбонатних мінералів, а це, в першу чергу, 

пов’язано зі ступенем катагенетичних перетворень. 

 

Рис. 3.8 Багатосвердловинна гістограма з розподілом вмісту карбонатних 

мінералів у зразках керна (зеленим кольором позначена свердловина №10, синім - 

№11, жовтим - №16 та фіолетовим - №17 Святогірські). 

 

Основними кореляційними залежностями, які можна отримати зі 

стандартного комплексу петрофізичних досліджень та використати при 

характеристиці порід-колекторів, є залежність між коефіцієнтами об'ємної густини 

та відкритої пористості, а також відкритої пористості та абсолютної газової 

проникності. 

Залежність між коефіцієнтом об’ємної густини та відкритої пористості 

(рис. 3.9) є оберненою (збільшення об'єму пустот призводить до зменшення 

густини породи) і показує високий ступінь детермінації (R2=0,76), за рахунок чого 

її можливо використовувати при визначенні густини інтервалу: 

𝜎 = −3,75 ∗ Кп,в + 2,72. 
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Рис. 3.9 Кореляційна залежність між коефіцієнтами об’ємної густини та відкритої 

пористості (зеленим кольором позначена свердловина №10, синім - №11, жовтим 

- №16 та фіолетовим - №17 Святогірські). 

 

В ущільнених породах-колекторах інформація про збільшення проникності 

інтервалів, чи окремих частин покладів (на що часто впливає тріщинуватість) 

важлива при проектуванні свердловин, прогнозуванні  результативності 

інтенсифікації, а також тривалості притоку вуглеводнів з пустот матриці в тріщини, 

які  створені ГРП. Проте немає універсального методу для розрахунку коефіцієнта 

проникності, - найчастіше використовується кореляційна залежність з 

коефіцієнтом пористості. 

У випадку порід Святогірської площі стійкий зв’язок між коефіцієнтами 

пористості та проникності відсутній, – R2 = 0,49. Як бачимо, на рисунку 3.10 крива 

апроксимації не описує зв’язок між параметрами. Нажаль, достатньої кількості 

вимірів коефіцієнта залишкового водонасичення немає, що не дозволяє побудувати 

зв’язок з ефективною пористістю, який на противагу відкритій є більш стійким, так 

як враховує параметри будови пустотного простору а не лише об’єм пустот. 
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Рис. 3.10 Кореляційний зв’язок між коефіцієнтами абсолютної газової 

проникності та відкритої пористості (зеленим кольором позначена свердловина 

№10, синім - №11, жовтим - №16 та фіолетовим - №17 Святогірські). 

 

Однією з причин відсутності зв’язку між пористістю та проникністю є 

наявність декількох груп, або ж класів порід. Найпопулярнішим методом для 

вирішення цієї задачі є розподіл на фільтраційні одиниці потоку.  

Використовуючи значення коефіцієнтів відкритої пористості та абсолютної 

газової проникності, що виміряні на керні та завантажені в програмне забезпечення 

IP (Interactive Petrophysics), зроблений кластерний розподіл параметра FZI. 

Одновимірна частотна гістограма FZI в поєднанні з класичним тестом на 

нормальність розподілу використовується для виділення окремих груп 

гідравлічних одиниць. В даному випадку розділено вибірку зразків на 4 групи 

(рис.3.11), що відрізняються за літолого-петрофізичними властивостями та 

будовою структури пустотного простору. 

Після аналізу зв’язку коефіцієнтів пористості та проникності з нанесеними 

кривими, що проходять через кожну з груп, що виокремлені в ході кластерного 

аналізу (рис.3.11), встановлено: 
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- до першої групи відносяться зразки з дещо нижчими 

колекторськими властивостями. Коефіцієнт детермінації в регресії 

коефіцієнтів відкритої пористості та абсолютної газової проникності 

становить R2=0,49. Доволі незначний показник пояснюється, тим, що в усій 

вибірці значення коефіцієнта проникності не може бути нижчим 0,01 мД 

через специфіку вимірювальної апаратури; 

- виділені в другу групу породи характеризуються як ущільнені 

пісковики з дещо кращими колекторськими властивостями, коефіцієнт 

детермінації  R2=0,9. Проте через незначну кількість зразків не є коректним 

використовувати рівняння регресії даної групи для прогнозу проникності в 

інтервалах відбору зразків; 

- до третьої та четвертої групи, на думку автора, віднесено 

зразки, що механічно пошкоджені в процесі відбору, транспортування чи в 

процесі екстрагування, висушування та вимірювання. 

Враховуючи вищесказане, неможливим є коректний розподіл колекції зразків 

на групи для подальшого отримання стійких кореляційних рівнянь з моделюванням 

коефіцієнта проникності. В першу чергу, це пояснюється не достатнім 

висвітленням перспективних інтервалів ущільнених порід-колекторів, а також 

точністю та обмеженням апаратури при вимірюванні проникності. 
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Рис. 3.11 Гістограма кластерного розподілу параметра FZI з виокремленими 

групами зразків. 

 

Рис. 3.12 Логарифмічний зв’язок між коефіцієнтами пористості та проникності з 

виділеними групами. 

 

Враховуючи невелику кількість мікроскопічних досліджень шліфів та 

спеціального аналізу керна (визначення залишкового водонасичення, електричних 

властивостей та швидкості проходження пружних хвиль), в зразках що 
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представляють кожну групу, детально охарактеризувати пустотний простір кожної 

з них не є можливим.  

Серед лабораторних петрофізичних досліджень, одним з найбільш 

практичних для оцінки фільтраційних властивостей порід, ємнісних особливостей 

будови пустотного простору, а також розподілу різнотипних флюїдів в інтервалах 

є побудова капілярних кривих. У випадку використання центрифуги це залежність 

між тиском витіснення та коефіцієнтом водонасичення. Серед порід Святогірської 

площі методом центрифугування досліджені горизонти М - 1 та М - 2 свердловини 

№17, що мають наступні властивості: Кп,в – 4,5-5,5 %, Кпр,абс – 0,04-0,06 мД. 

Коефіцієнт залишкового водонасичення становить 68 – 82 %, капілярні криві 

мають близький вигляд, тому представлена усереднена крива (рис. 3.13). 

 

 

Рис.3.13 Усереднена залежність між коефіцієнтом водонасичення та тиском 

витіснення для відкладів московського ярусу. 

 

На практиці розподіл пустот по розміру використовується не тільки для 

аналізу та характеристики пустотного простору, а також для аналізу причин 

зниження проникності порід. Причиною цього може бути набухання глинистих 

мінералів при взаємодії з водою; осадження органічних часток, таких як 

асфальтени та парафіни; привніс дрібних часток; а також ріст мікроорганізмів у 

пустотах (хоча наведене використання стосується більше традиційних покладів) 
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(Djebbar Tiab & Donaldson, 2015). Для ущільнених колекторів наведений підхід 

найчастіше використовується для петрофізичної характеристики та розподілу на 

групи (в ядрі якого лежать відмінності в структурі пустотного простору). 

Аналіз розміру пустот (рис. 3.14) показав, що найбільшу частину пустотного 

простору (76 %) складають пустоти розміром менше 0,3 мкм, пустоти розміром від 

1 до 10 мкм займають менше 9 % від їх загального об’єму. 

 

 

Рис. 3.14 Розподіл пустот за розміром для відкладів московського ярусу. 

 

За найбільш прийнятою класифікацією пустот в пористих матеріалах 

(Rouquerol et al., 1994), для мікропор характерний розмір <2 нм, для 

мезопор – 2 – 50 нм, макропори – пустоти з розміром більше 50 нм. Проте, описана 

схема класифікації не є практичною для ущільнених колекторів, так як базується 

лише на розмірі пустот. Поєднання методів для вивчення розподілу пустот за 

розміром (ЯМР та ртутна порометрія) та СЕМ (Lei et al., 2020) в зразках ущільнених 

колекторів з глинистим цементом, показали, що пустоти можна розділити на три 

класи: 

- міжкристалічні пустоти розміром менше 0,01 мкм; 

- пустоти на поверхні глинистих мінералів та між їх окремими 

зернами, міжзернові пустоти та пустоти ущільнення, розміром 0,01 – 10  мкм; 

- мікротріщини та пустоти розчинення, розміром більше 10 мкм. 
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Використовуючи описану класифікацію, враховуючи обмежену кількість 

вимірів капілярного тиску, з обережністю можна сказати, що пустотний простір 

перспективних на газ ущільнених колекторів складений міжзерновими пустотами 

та пустотами ущільнення, а також в залежності від вмісту глинистих мінералів - 

пустотами між ними. 

В досліджуваній автором колекції кернового матеріалу зразки вирізалися в 

двох напрямках: перпендикулярно та паралельно до осі свердловини (осі керна), 

що дало змогу виміряти горизонтальну та вертикальну проникність порід. Загальна 

кількість репрезентативних вимірів на зразках становить 20, що дало змогу оцінити 

анізотропію фільтраційних властивостей та побудувати рівняння залежності між 

параметрами (Рис.3.14): 

 

Рис.3.14 Зв’язок між коефіцієнтами вертикальної та горизонтальної проникності. 

 

Для відкладів московського ярусу свердловин №11, №16 та №17 

Святогірської площі коефіцієнт анізотропії проникності становить 0,8-5 у.о., що 

вказує на наступне: в одному зі зразків проникність в вертикальному напрямку 

більша ніж в горизонтальному (свердловини №16 горизонт М-6), у всіх інших 

спостерігається загальна закономірність – проникність вздовж нашарування більша 

ніж перпендикулярно до нього. Зробити впевнений висновок, що отриманий 

кореляційний зв’язок між параметрами є стійким буде не вірно, беручи до уваги 

обмежену кількість зразків, проте незважаючи на різнонаправлену систему тріщин, 

проникність в горизонтальному напрямку більша за вертикальну.  
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При проектуванні свердловин наведеної інформації буде не достатньо, 

розширена кількість лабораторних вимірювань з анізотропії фільтраційних 

властивостей в поєднанні з акустичною анізотропією (з лабораторних 

петрофізичних даних (С. А. Вижва et al., 2018), кросс-дипольних акустичних 

вимірювань та сейсмічних досліджень) дасть змогу більш точно спрогнозувати 

наявність природних тріщин та зон розущільнення. 

 

3.5 Методика інтерпретації каротажних даних в розрізах покладів 

газу ущільнених колекторів 

 

До комплексу геофізичних досліджень у свердловинах для визначення 

літології, розрахунку геофізичних величин та підрахункових параметрів входили 

наступні методи: cтандартний каротаж; бокове каротажне зондування; 

кавернометрія-профілеметрія; радіоактивний каротаж (ГК, НГК, ІННК, ННК~т); 

мікрокаротаж; боковий каротаж; боковий мікрокаротаж; індукційний каротаж; 

акустичний каротаж; термометрія; інклінометрія.  Також була використана наявна 

допоміжна інформація: дані керна, геолого-технологічнихі дослідження під час 

буріння свердловин, геолого-геофізична інформація з сусідніх свердловин, 

структур та площ. Зазначені дані дають змогу зв’язати фізичні виміри з 

літологічними різновидами, ємнісними властивостями порід та характером 

насичення інтервалів. 

Однією з основних частин роботи з даними ГДС є контроль якості та 

первинна обробка, що включає зшивання кривих, ув’язка по глибині та 

нормалізація, окрім цього прибираються негативні ефекти на кривих за допомогою 

згладжування. 

При контролі якості спостерігається погіршення показів кривих МБК, АК та 

ННК в інтервалах вимивання стовбура свердловини. Тому на кривій інтервального 

часу проходження повздовжньої хвилі проведено усунення піків та обмеження по 

показам. 
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Нейтронний каротаж проведений в двухзондовій модифікації (великий та 

малий зонди; ННКв та ННКм відповідно). Для перетворення показів нейтронних 

зондів у вміст водню в інтервалі (ω) використано наступне рівняння: 

ННКв ННКмω=0.31×0.82 ×1,32 . (3.4) 

Враховуючи, що свердловини бурилися в різний час, а каротаж проводився 

різними приладами, для приведення показів кривих в один рівень проведено 

нормалізацію. Будь-яка каротажна крива це сума сигналу (фізичні властивості 

порід), випадкових завад та систематичних помилок. Нормалізація це і є процес 

усунення систематичних похибок з каротажних кривих.  

Для коректного проведення нормалізації необхідно правильно підібрати 

мінімальні та максимальні значення навпроти інтервалів. Особливо важливо 

проведення нормалізації при стохастичній інтерпретації, так як це дозволяє 

інтерпретувати одночасно групу свердловин (приклад, рис.3.15). 

 

Рис.3.15 Мультисвердловинна гістограма з кривими ГК: зліва до нормалізації, 

справа після нормалізації. 

 

При інтерпретації каротажних даних використано два підходи: 

детерміністичний та стохастичний. 

В детерміністичному підході використовуються рівняння чи алгоритми, що 

створені для конкретної літології, стратиграфії чи насичення. Дані методи простіші 
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та більш точні в порівнянні зі стохастичними, проте не можуть забезпечити більш 

детальні та точні моделі колекторів, в порівнянні з останніми. 

Основними геофізичними параметрами, що визначалися є коефіцієнти 

глинистості, загальної та відкритої пористості, а також газонасичення. 

Коефіцієнт глинистості розраховувався за рівнянням Ларіонова для «древніх 

порід» (Larionov, 1969) з використанням кривої ГК: 

𝑑ГК =
ГК−ГКм

ГКг−ГКм
, (3.5) 

де dГК – подвійний різницевий параметр, ГК – покази гамма зонда навпроти 

інтервалу, ГКм – покази навпроти чистого, неглинистого інтервалу, ГКг – покази 

навпроти глинистих інтервалів. 

Кгл = 0,33 × (2(2×𝑑ГК) − 1). (3.6) 

Коефіцієнти загальної та відкритої пористості розраховувалася за кривою АК 

(так як це основний метод визначення пористості для ДДЗ) з рівняння 

Раймера – Ганта – Гарднера (Raymer et al., 1980):  

△ 𝑡𝑐𝑐 =△ 𝑡 −△ 𝑡𝑠ℎ(△ 𝑡𝑠ℎ −△ 𝑡𝑚), 

𝐶 =
△𝑡𝑚

(2∗△𝑡𝑓)
, 

𝜙𝑒 = 1 − 𝐶 − √𝐶2 −
△𝑡𝑚

△𝑡𝑓
+

△𝑡𝑚

△𝑡𝑐𝑐
.  (3.7) 

 

Найбільш вживаним підходом до визначення коефіцієнта газонасичення в 

ущільнених колекторах є рівняння «подвійної води» (Clavier et al., 1984): 

𝑎

𝑅𝑡 ∗ 𝜙𝑡
𝑚 =

1

𝑅𝑤
∗ 𝑆𝑤

𝑛 + 𝑄𝑣 ∗ (
1

𝜙𝑡𝑠ℎ
2 ∗ 𝑅𝑠ℎ

−
1

𝑅𝑤
) ∗ 𝑆𝑤

(𝑛−1)
, 

𝑄𝑣 =
𝑓𝑡𝑠ℎ∗𝑉𝑠ℎ

𝜙𝑡
.   (3.8) 

 

Значення питомого електричного опору пластової води приймалося за 

0,07 Ом*м для відкладів верхнього карбону, та 0,019 Ом*м для відкладів середнього 
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карбону (дану інформацію отримано з сусідніх родовищ, так як у відкладах 

середнього карбону відсутні водоносні горизонти). 

Що стосується стохастичного підходу, в ньому використано математичний 

аналіз, а саме найменша середньоквадратична інверсія, для розрахунку 

оптимального рішення з урахуванням набору невизначеності та вхідних даних для 

компонентів моделі. Перевагою такого підходу є наступне: вплив даних кожного з 

типів каротажу на результуючу модель може бути змінено; підхід є більш 

потужним та гнучким для складних літотипів; дозволяє реконструкцію каротажної 

кривої в змодельованому геологічному середовищі, для перевірки якості та 

оптимізації параметрів (Mitchell & Nelson, 1988). 

Такий підхід реалізовано в модулях GLOBAL, ELAN в Techlog  та Mineral 

Solved в IP (Integrative Petrophysics).  

В роботі використано модуль ELAN ПЗ Techlog від Schlumberger, що 

дозволяє кількісно інтерпретувати каротажну інформацію рівень за рівнем. 

Інтерпретація виконується шляхом оптимізації рівнянь моделювання, які описують 

інтерпретаційну модель. Після належної підготовки даних, тобто введення 

поправок за свердловинні умови, глибинної ув’язки та нормалізації, можливим є 

мультисвердловинна інтерпретація. 

Модуль ELAN складений з наступної петрофізичної моделі (рис.3.16): 

t – вектор, що відповідає за покази каротажних, або синтетичних кривих; 

v – об’ємний вектор, описує об’ємний вміст кожного з мінералів та флюїдів в 

інтервалі; R – вектор, що відповідає за поведінку вхідних каротажних кривих 

навпроти мінералів та флюїдів інтервалу, у випадку, якщо б вони складати 100% 

об’єму (наприклад: інтервальний час проходження повздовжньої хвилі в доломіті 

160 мкс/м, в пісковику (точніше кварці) приблизно 170 мкс/м). За наявності двох 

векторів можливим є отримати значення третього. 
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Рис. 3.16 Петрофізична модель, що реалізована в модулі ELAN. 

 

Основною задачею модуля ELAN є розв’язання задачі інверсії, в якій задано 

результати каротажних досліджень, а також значення поведінки каротажних 

кривих навпроти кожної мінеральної складової чи флюїду в інтервалі. Врезультаті 

стає можливим побудувати когерентну літологічну модель на основі каротажних 

даних та інформації про літолого-петрографічні особливості розрізу. 

Питання інверсії розв’язує лише задачу побудови мультимінеральної моделі. 

Розрахунок петрофізичних параметрів проводиться через використання 

традиційних рівнянь (наприклад, Арчі, Ганта-Раймера-Гарднера і т.д.). 

Для побудови мінералогічної моделі інтервалу найкращими вхідними 

даними є криві, що в повній мірі описують мінералогічну, пустотну та флюїдну 

складові, а саме: АК, ГК (найкраще в спектральній модифікації), фотоелектричний 

фактор (PEF), ННК/НГК, ГГК-Щ, а також електричні методи, що охоплюють 

вимірювання питомого електричного опору в промитій та первинній формації. 

Окрім виміряних каротажних кривих, в якості вхідних можливим є використання 

також синтетичних та розрахованих петрофізичних параметрів. 

Методика побудови мінералогічної моделі розрізу складається з : 

• вибір вхідних даних, а також невизначеностей та внеску (вазі) кожного 

з методів в результуючу модель (рис. 3.16); 

• введення наближеної мінералогічної та флюдної складових розрізу, а 

також поведінки вхідних каротажних кривих навпроти цих мінералів та флюїдів 

інтервалу, у випадку, якщо б вони складали 100% об’єму; 

• вибір рівнянь для розрахунку петрофізичних параметрів; 
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• коригування введених параметрів: невизначеностей, внеску методів та 

відклику каротажних приладів для отримання максимально реалістичної 

мінералогічної моделі. 

 

3.6 Результати інтерпретації каротажних даних, виділення 

перспективних інтервалів та встановлення геофізичних критеріїв до 

визначення перспективних на газ ущільнених порід-колекторів  

 

Визначення геофізичних критеріїв та підрахункових параметрів проводилося 

для свердловин №10, №11, №16, №17 та №609 Святогірські. На першому етапі 

розраховано детерміністичним шляхом коефіцієнти глинистості, загальної та 

відкритої пористості, а також водонасичення. При визначенні коефіцієнта 

глинистості використано нормалізовані криві гамма каротажу (по інтервалам 

касимовських та московських відкладів), при візуалізації яких на 

багатосвердловинній гістограмі вибрано значення, що відповідають лінії чистих 

порід – 4 мкР/год, та лінії глин – 17 мкР/год (рис. 3.17), які в подальшому були 

занесені в рівняння Ларіонова для “прадавніх порід”. 

 

Рис. 3.17 Багатосвердловинна гістограма з нормалізованими кривими гамма 

каротажу, свердловин №10, 11, 16, 17 та 609 Святогірські. 
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Коефіцієнти відкритої та загальної пористості з використанням акустичного 

каротажу визначено за рівнянням Ганта-Раймера-Гарднера. Для розрахунку 

приймалися наступні параметри матриці та флюїду для теригенних відкладів 

касимовського та московського ярусу свердловин Святогірської площі: ∆Tм – 172 

мкс/м, ∆Tгл – 260 мкс/м, ∆Tф – 610 мкс/м. При перевірці достовірності результатів 

визначення пористості проведено співставлення розрахованого значення 

коефіцієнта відкритої пористості з виміряним на керні (рис. 3.18. Коефіцієнт 

детермінації (R2) між заданими властивостями становить 0.89, що підтверджує 

правильність розрахунків, а також вибраних параметрів матриці та флюїдів. 

 

Рис. 3.18 Кореляційна залежність між коефіцієнтами відкритої пористості, що 

розраховані за АК та виміряні на керновому матеріалів. 

 

Визначення коефіцієнта водонасичення проводилося за рівнянням “подвійної 

води”, як найбільш часто вживаного для покладів газу ущільнених колекторів, 

особливо за умови відсутності в спеціальному комплексі лабораторних вимірювань 

питомого електричного опору. В якості основної кривої, що характеризує питомий 

електричний опір неторкнутої частини пласта, використано метод бокового 

каротажу. Необхідними вхідними даними для розрахунку є також питомий 

електричний опір глинистих пропластків та пластової води. Для першого 

використано значення 10 Ом*м, а відборва проб пластової води на досліджуваній 

групі структур не відбувалося, тому використано середньо-статистичні дані для 

y = 0,9901x + 0,0706
R² = 0,8918
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ДДЗ: для відкладів верхнього карбону - 0,07 Ом*м та 0,019 Ом*м - для відкладів 

середнього карбону. 

Окрім цього оцінка каротажних кривих та встановлення граничних значень 

дозволило побудувати літологічну колонку розрізу, що представлений разом з 

вхідними каротажними кривими та підрахованими параметрами для горизонту 

М - 6 свердловини №11 Святогірська на (рис. 3.19). 

 

Рис. 3.19 Планшет з вхідними каротажними діаграмами та результатами 

інтерпретації для відкладів горизонту М-6 свердловини №11 Святогірська (в 

сьомій колонці показано результати розрахунку коефіцієнта пористості з 

накладеними точками вимірів на керні). 

 

Згідно з (Дудніков, 2012; Закржевская, 1990) приплив вуглеводнів на 

Святогірській площі (та за межами ліцензії) отримано в свердловинах № 10 та 

№609. 

З московських відкладів (М-1 та М-2) свердловини № 10 (рис. 3.20) в 

інтервалі глибин 4042–4150 м при опробуванні (до інтенсифікації) отримано 

промисловий приплив газу дебітом 19,0 тис. м3/д. 
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Рис. 3.20 Планшет з вхідними каротажними діаграмами та результатами їх 

інтерпретації горизонтів московського ярусу свердловини №10 Святогірська. 

 

Вищезазначені інтервали представлені, в основному, ущільненими 

пісковиками (з різним вмістом глинистих мінералів), аргілітами, алевролітами та 

незначними прошарками вапняків. Для продуктивних відкладів горизонту М-1 

покази каротажних зондів наступні: ГК – 4-9 мкР/год, вміст водню (ω) за ННК  – 

0,045-0,09, БК – 28-36 Ом*м, DTP – 200-222 мкс/м. Розрахункові коефіцієнти мають 

такі значення: Кгл – 2-17 %, Кп,в – 5-6,8% та Кгн – 40-67 %. Для продуктивних 

відкладів горизонту М-2 каротажні покази варіюються в межах: ГК - 5-7 мкР/год, 

ω – 0,04-0,067, питомий електричний опір – 22-28 Ом*м, DTP – 204-248 мкс/м; при 

цьому розрахункові коефіцієнти становлять: Кгл – 0-10 %, Кп – 4,5-6 %, а Кгн – 30-

67 %.  

При опробуванні параметричної свердловини №609 Святогірська отримано 

приток газу 9,1 тис. м3/добу у московських відкладах (горизонт М-2) на глибині 

4403-4412 м (рис. 3.20). Розрахункові коефіцієнти мають такі значення: Кгл – 6-8 %, 

Кп,в – 5-9% та Кгн – 55-74 %. Покази каротажних приладів варіюються в межах: ГК 

-4,5-6,7 мкР/год; ω – 0,02-0,06, DTP – 212-275 мкс/м. 
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Рис. 3.21 Планшет з вхідними каротажними діаграмами та результатами їх 

інтерпретації горизонтів московського ярусу свердловини №609 Святогірська. 

 

Геофізичні критерії для виділення перспективних на газ ущільнених 

колекторів піщано-глинистих відкладів для касимовського ярусу становлять:  

DTP – 200-240 мкс/м, Іg – 6,2-10,7 мкР/год, питомий електричний 

опір – 20 - 70 Ом*м (в основному значення знаходяться в межах 30-50 Ом*м).  

Для перспективних відкладів московського ярусу покази геофізичних 

величин наступні: DTP – 200-233 мкс/м, Іg – 4,2-10,5 мкР/год, питомий електричний 

опір – 11-65 Ом*м (в основному значення знаходяться в межах 30 - 50 Ом*м). 

Окрім детерміністичної інтерпретації каротажних даних проведено 

стохастичну з метою побудови геологічної моделі розрізу свердловин, що включає 

особливості мінерального складу та флюїди-наповнювачі пустотного простору.  

Досліджувані перспективні на газ ущільнених колекторів відклади верхнього 

та середнього карбону представлені в основному піщано-глинистими породами з 

невеликими прошарками вапняків та вугілля.  

Відповідно до кількості вхідних даних, що характеризують мінералогічні та 

фізичні властивості розрізу задається кількість складових мінералів моделі. 

Враховуючи, обмежений комплекс різнотипних каротажних кривих, коректна 

мінералогічна модель може складатися з чотирьох мінералів. В якості вхідних 
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даних використано каротажні криві: об’ємного вмісту водню, природньої гамма 

активності, інтервального часу пробігу повздовжніх хвиль, а також опору за 

даними бокового каротажу. 

Згідно з даними лабораторних мікроскопічних аналізів, основним глинистим 

мінералом є ілліт, а матриця складається переважно з кварцу. Тому мінералогічна 

модель відкладів складається з ілліту, кварцу, кальциту, вугілля, а також флюїдів: 

газу та пластової води (рис. 3.22) 

 

Рис. 3.22 Мінералогічна модель розрізу відкладів верхнього та середнього 

карбону з параметрами фізичних властивостей матриці мінералів. 

 

Однією з особливостей стохастичного моделювання є встановлення не тільки 

мінеральної моделі відкладів, а й пористості та насичення. Як і для 

детерміністичної інтерпретації в стохастичній використано рівняння Ганта-

Раймера-Гарднера для визначення коефіцієнта пористості та “подвійної води” для 

розрахунку насичення (рис. 3.23). 



90 

 

 

Рис. 3.23 Відображення моделей та параметрів для розрахунку коефіцієнтів 

пористості та насичення. 

 

Коефіцієнт пористості, окрім даних АК, розраховано за нейтронною кривою 

(вмісту водню), після чого введено поправку за вміст водню в глинистих мінералах. 

Результати визначення коефіцієнта пористості за АК та ННК було порівняно, в 

місцях розмитого стовбура чи неприйнятих значень, криву було згладжено, 

прибрано піки та виведено кінцеве значення. 

Результати детерміністичної та стохастичної інтерпретації показали високу 

збіжність між собою та з вимірюваннями петрофізичних властивостей на керні, що 

в свою чергу, дозволяє не тільки охарактеризувати петрофізичні властивості 

покладів газу ущільнених колекторів, а й подальше використання цих результатів 

для геофізичного моделювання. 
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3.7 Зв’язок літолого-петрографічних та петрофізичних властивостей 

досліджуваних порід-колекторів. 

 

Для теригенних порід-колекторів московського ярусу проведено оцінка межі 

міцності на розтягнення (Лизанець et al., 2019). Дослідження механічних 

властивостей виконане за допомогою гідросистеми УДПК методом руйнування 

водонасичених циліндричних зразків керна вздовж осі обертання двосторонніми 

сферичними інденторами діаметром 15 мм. Площа розколу зразка вимірювалась як 

площа ідеалізованого прямокутника.  

Результати дослідження показали, що межа стиснення (або ж тиск 

руйнування) зразків горизонту М-6 свердловини №11, що відібраний в інтервалі 

4912,55-4918,9 м становить  46,8 – 128 МПа (рис. 3.24) 

 

Рис. 3.24 Результати розподілу тисків руйнування зразків по керну свердловини 

№11 Святогірська. 

 

При побудові кореляційних залежностей між тиском руйнування зразків та 

коефіцієнтом відкритої пористості, а також карбонатності не отримано стійких 

90
85

100
98

105
45

82
55

138
115

75
150

75
100

110
98

102
105

112
82

118

0 50 100 150 200

0,2
0,5
0,8

1
1,3
1,6
1,8
2,1
2,5
2,8
3,1
3,6
3,9
4,2
4,4
4,7
4,9
5,2
5,5
5,9
6,2

Руйнуючий тиск, кгс/см2

В
ід

ст
ан

ь 
ві

д
 в

е
р

ху
 ш

ар
у,

 м



92 

 

залежностей (рис. 3.25). З чого можна зробити висновок, що міцність породи не 

залежить від мінерального складу та об’єму пустот. Спираючись на це, висунуто 

твердження, що низькі колекторські властивості спричинені катагенетичними 

перетвореннями (згідно макропетрографічного вивчення породи касимовського та 

московського ярусів Святогірської площі ущільнені в значній мірі (Кущ до 0,98), 

міра катагенетичних перетворень доволі висока (по фізичним властивостям – до 

МК4 - МК5)), а не літолого-петрографічними особливостями порід. 

 

Рис. 3.25 Відносні: механічна міцність (1), коефіцієнт відкритої пористості  (2) і 

карбонатність (3) для пісковиків св. № 11 Святогірська. 

 

Висновки до розділу 3 

1. За аналізом результатів лабораторного вивчення літолого-петрографічних 

та петрофізичних властивостей ущільнених пісковиків встановленою особливістю 

відкладів є те, що тріщини наявні в породах, як касимовського (К - 6) так і 

московського (М - 1 – М - 4) горизонтів. Найбільш чітко вираженими та 

розвиненими в цих покладах є субвертикальна тріщинуватість, а саме прямолінійні, 

слабко звивисті, без ознак зсуву, а також зі слідами проникнення бурового розчину 

субвертикальні тріщини.  
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Окрім цього, у відкладах горизонтів М - 2 та М - 3 виявлені полого 

криволінійні тріщини, що орієнтовані під різними кутами як до осі керна, так і до 

нашарування, в яких слідів зсуву, а також мінералізації не помітно.  

Також ідентифіковані тріщини нашарування в пісковиках горизонту М - 3 та 

алевролітах горизонту М - 4. 

2. Аналіз даних петрофізичних лабораторних вимірювань дозволив 

встановити діапазони зміни основних параметрів: коефіцієнт відкритої пористості 

змінюється від 1 до 9 %, а абсолютної газової проникності від 0,01  до 2,5 мД. На 

момент підготовки даного дослідження промисловий видобуток на жодному з 

родовищ газу нетрадиційних покладів в ДДЗ не проводиться. Дана обставина не 

дозволяє точно встановити граничне значення пористості, проте при захисті 

підрахунку запасів Святогірського родовища в ДКЗ України останній прийнято за 

4,5 %. Спираючись на дану інформацію стає зрозумілим, що керновий матеріал 

піднятий з найбільш ущільненої частини перспективних горизонтів, тому не 

дозволяє в повній мірі охарактеризувати відклади московського та касимовського 

ярусів, а також побудувати стійкі кореляційні залежності для визначення 

петрофізичних параметрів.  

3. Дослідження капілярного тиску з використанням центрифуги та 

подальших розрахунків розподілу пустот за розміром показали, що пустотний 

простір складений міжзерновими пустотами, пустотами ущільнення та пустотами 

між глинистими мінералами. 

4. Наявність систем тріщин в керні, пористість в якому менше граничної, 

вимагає уточнення останнього, а також вказує на промислову перспективу 

відкладів після процесу інтенсифікації. 

При характеристиці анізотропії фільтраційних властивостей встановлено, що 

коефіцієнт горизонтальної проникності більший ніж вертикальної, тобто не 

дивлячись на різнонаправлену систему тріщин, зберігається класичний зв’язок між 

напрямком нашарування відкладів та фільтраційними властивостями. 

5. Перспективні на газ ущільнені породи-колектори піщано-глинистих 

відкладів характеризуються наступними геофізичним критеріями:  
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Кп,в – 4,5-9 %, Кпр - 0,01- 0,5 мД, Кзв – 68 - 82 % - за керном;  

Кп,в – 4,5-10,5 %, Неф – 7,1-24,0 м, Кнг – 37-65 % - за геофізикою. 

6. Автором висунуто твердження, що низькі колекторські властивості 

впричинені катагенетичними перетвореннями, а не літолого-петрографічними 

особливостями порід (згідно макропетрографічного вивчення породи 

касимовського та московського ярусів Святогірської площі  ущільнені в значній 

мірі (Кущ до 0,98); міра катагенетичних перетворень доволі висока, -  по фізичним 

властивостям  до МК4 - МК5). 
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РОЗДІЛ 4 МОДЕЛЮВАННЯ ПРУЖНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ З 

ОБМЕЖЕНОГО КОМПЛЕКСУ КАРОТАЖНИХ ДАНИХ З МЕТОЮ 

ОЦІНКИ СТРУКТУРИ ПУСТОТНОГО ПРОСТОРУ УЩІЛЬНЕНИХ 

КОЛЕКТОРІВ 

 

4.1 Методика моделювання пружних властивостей з обмеженого 

комплексу каротажних даних 

 

Інформація про пружні властивості гірських порід надзвичайно важлива при 

геолого-геофізичному моделюванні, моделюванні геомеханічних властивостей, 

динамічній та кількість інтерпретації сейсмічних даних, класифікації порід-

колекторів, а також при виділенні зон з природними тріщинами. Специфіка 

проведення каротажних вимірювань в параметричних та пошуково-розвідувальних 

свердловинах в радянський та пострадянський час на території ДДЗ майже не 

включала в комплекс записи щільнісного чи літо-щільнісного каротажу, а також 

записи розповсюдження поперечної хвилі, або ж крос-дипольних акустичних 

вимірювань. Враховуючи вищесказане, а також наявність значного фонду 

свердловин, які пробурені на території малорозвіданих або ж перспективних площ, 

виникає необхідність та актуальність прогнозування щільнісних та акустичних 

властивостей з обмеженого комплексу каротажних даних. 

Перш ніж приступити до моделювання або ж прогнозування пружних 

параметрів необхідним є огляд фізичних законів та моделей взаємозв’язків між 

даними параметрами. 

Модель поширення хвиль в закритих, пористих, пружних системах 

запропонована (Gassmann, 1951).  

𝐾𝑠 = 𝐾𝑑 +△ 𝐾𝑑,  

△ 𝐾𝑑 =
𝐾𝑜(1−

𝐾𝑑
𝐾𝑜

)
2

1−𝜙−
𝐾𝑑
𝐾𝑜

+𝜙
𝐾𝑜
𝐾𝑓

,   (4.1) 

𝜇𝑠 = 𝜇𝑑, 
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де Ko, Kf, Kd та Ks – модулі об’ємного стиснення мінералів, флюїдів, сухих та 

насичених порід, відповідно; µd та µs – модуль зсуву сухих та насичених порід;  

ΔKd – збільшення модуля об’ємного стиснення, яке спричинене 

флюїдонасиченням. 

Виходячи з цього швидкість повздовжніх та поперечних хвиль 

розраховується за наступними рівняннями: 

𝑉𝑝 = √
𝐾+4𝜇/3

𝜌
; (4.2) 

𝑉𝑠 = √
𝜇

𝜌
;  (4.3) 

де Vp та Vs – швидкість розповсюдження повздовжньої та поперечної хвилі, 

K – модуль об’ємного стиснення, µ - модуль зсуву та ρ – коефіцієнт об’ємної 

густини. 

Один з важливих прийомів в петрофізичному аналізі, що використовується 

при інтерпретації каротажних та сейсмічних даних (D Han, 1992; G Mavko et al., 

1998; Gary Mavko & Mukerji, 1995; Nolen-Hoeksema, 2000) є аналіз заміщення 

флюїду (fluid substitution analysis). 

Заміщення флюїду виконується для прогнозування змін пружних 

властивостей порід у випадках: 

• введення поправки за зону проникнення фільтрату бурового 

розчину в пласт; 

• при моделюванні фізики порід (rock physics) у випадку наявності 

“сухої” свердловини, а задача стоїть в дослідженні пружних властивостей 

пласта насиченого вуглеводнями; 

•  необхідний крок в реконструкції, або прогнозуванні швидкості 

проходження поперечної хвилі. 

Емпіричні рівняння та моделі для прогнозування швидкості проходження 

поперечних хвиль показано в роботах (Castagna et al., 1985; Greenberg & Castagna, 

1992; De-hua Han et al., 1986; Milholland et al., 1980; Morcote et al., 2010; Omovie & 

Castagna, 2019; Thomsen, 1986; Tosaya & Nur, 1982). Описані рівняння враховують 
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вміст глинистих мінералів, пористість породи, літологію, швидкість проходження 

повздовжньої хвилі.  

Емпіричне рівняння Грінберга-Кастанья (рівняння 4.4) використовується для 

прогнозування швидкості проходження поперечної хвилі, а також контролю якості 

за виміряним значенням. Даний підхід припускає, що гірські породи складені в 

основному вапняком (кальцитом), доломітом, пісковиком (кварцом) та глинистими 

мінералами.  

𝑉𝑠 =
(∑

𝑉𝑓𝑖

𝑎𝑖𝑉𝑝
2+𝑏𝑖𝑉𝑝+𝑐𝑖

𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙_𝑖 )

−1

+∑ 𝑉𝑓𝑖(𝑎𝑖𝑉𝑝
2+𝑏𝑖𝑉𝑝+𝑐𝑖)𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙_𝑖

2
,  (4.4) 

де Vp та Vs в км/с, відображають інформацію про 100% водонасичені пласти;  

Vfi – частка і -того мінералу в об’ємі породи (доломіту, кальциту, кварцу та 

глинистих мінералів);  

коефіцієнти, за замовчуванням: аі (квадратичний), bi (лінійний) та ci 

(константа) наведені в таблиці 4.1: 

 

Таблиця 4.1. Емпіричні коефіцієнти рівняння Грінберга-Кастанья. 

Літологія аі (квадратичний коефіцієнт) bi (лінійний коефіцієнт) ci (константа) 

Пісковик 0 0,80416 -0,85588 

Аргіліт 0 0,76969 -0,86735 

Вапняк -0,05508 1,01677 -1,03049 

Доломіт 0 0,58321 -0,07775 

 

Підхід до моделювання швидкості проходження поперечної хвилі за 

рівнянням Грінберга-Кастанья складається з двох кроків: 

• калібрування моделі Грінберга-Кастанья шляхом адаптації 

постійних/коефіцієнтів для кожного з типів мінералів. В даному процесі 

також відбувається реконструкція кривих Vs в обраних свердловинах; 

також можливо запустити Форвардне моделювання (у випадку 

використання програмного забезпечення Techlog) та використати стандартні 
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емпіричні коефіцієнти (таблиця 4.1) не виконуючи калібрування. Проте, етап 

калібрування досягається вирішенням нелінійної задачі оптимізації, 

початковим наближенням якого є емпірична модель. Схема оптимізації 

показує кращі результати ніж емпірична модель; 

• застосування відкаліброваної моделі до інших свердловин для 

валідації та моделювання чи прогнозування Vs. 

Проте перед початком процесу калібрування проводиться заміщення флюїду 

на покази швидкості проходження повздовжньої хвилі в 100% водонасиченому 

пласті.  

Одним з результатів стохастичної інтерпретації є побудова 

мультимінералогічної моделі, що включає визначення об’ємного вмісту основних 

породотвірних мінералів, об’єму пустот та флюїдів-наповнювачів. При 

петрофізичній інтерпретації (розділ 3) отримано когерентну літологічну модель 

для п’яти свердловин Святогірської площі. Дана модель побудована на основі 

каротажних кривих та літолого-петрографічній інформації. 

Однією з найважливіших характеристик (властивостей) для моделювання 

пружних властивостей є коефіцієнт об’ємної густини. Специфіка каротажних 

досліджень в свердловинах України говорить про майже повну відсутність таких 

досліджень. Прогнозування коефіцієнта об’ємної густини можливе декількома 

шляхами: статистичним та стохастичним. Статистичний метод базується на 

кореляційних рівняннях “керн-геофізика”, а також регресії між іншими 

каротажними параметрами отриманими з сусідніх свердловин, або ж 

загальновживаних рівнянь, наприклад Гарднера (Gardner et al., 1974). 

Стохастичний метод базується на побудові мінералогічної моделі розрізу з наявної 

геолого-геофізичної інформації та розрахунку коефіцієнта об’ємної густини 

виходячи з густинних властивостей мінералів та флюїдів, а також їхніх об’ємів. 

Визначення коефіцієнта об’ємної густини з мультимінералогічної моделі 

полягає в використанні об’ємних кривих літологічних одиниць (Vкварцу, Vглин і т.д.) 

а також насичення пустотного простору (Квн, Кгн та Кнн) за наступною формулою: 
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𝑅𝐻𝑂𝐵_𝑆𝑦𝑛𝑡 = ∑ (𝑉𝑜𝑙𝑖 × 𝑅𝐻𝑂𝐵𝑖)𝑖 ,   (4.5) 

де RHOB_Synt – синтетична крива об’ємної густини, Voli – об’ємний вміст 

і- того мінералу, RHOBі – коефіцієнт об’ємної густини і-того мінералу. 

Досліджені відклади касимовського та московського ярусів Святогірської 

площі представлені теригенними породами: різного ступеня глинистості 

пісковики, алевроліти та аргіліти; окрім цього наявні пропластки вапняків та 

вугілля. Враховуючи, що основним глинистим мінералом цементу та матриці порід 

згідно мікроскопічних досліджень є ілліт, а основним мінералом матриці 

пісковиків - кварц, дані мінерали, а також кальцит, вугілля є складовими 

мінеральних компонент мультимінералогічної моделі (Олійник, Антонюк, & 

Безродна, 2020). Окрім цього, модель включає об’єм пустот (пористість), що 

заповнений газом та пластовою водою (в залежності від значення коефіцієнта 

водонасичення). 

𝑅𝐻𝑂𝐵_𝑆𝑦𝑛𝑡 = 𝑉𝑞𝑢𝑎 ∗ 2.65 + 𝑉𝑠ℎ ∗ 2.69 + 𝑉𝑐𝑎𝑙𝑐 ∗ 2.71 + 𝑉𝑐𝑜𝑎𝑙 ∗ 1.5 + 𝐵𝑉𝑊 ∗

1.05 + 𝐵𝑉𝐺 ∗ 0.1 ,      (4.6) 

де Vqua, Vsh, Vcalc, та Vcoal - об’ємний вміст кварцу, глинистих мінералів, 

кальциту та вугілля в інтервалі, відповідно, а BVW та BVG – об’ємний вміст води, 

та газу. 
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4.2 Результати моделювання коефіцієнта об’ємної густини та 

швидкості проходження поперечної хвилі 

 

Стохастичний підхід до інтерпретації каротажних даних дозволив 

побудувати когерентну мінералогічну модель касимовських та московських 

відкладів (рис. 4.1), вхідними даними для якої є об’ємний вміст мінералів, що 

задані в процесі моделювання. Тобто на базі каротажних кривих, геологічної 

інформації про розріз, а також фізичних властивостей порід (покази каротажних 

приладів в мінералах моделі) показано спрощений розподіл різнотипних мінералів 

(теригенних, карбонатних, вугілля і т.д.) в інтервалі дослідження. 

 

Рис. 4.1 Багатосвердловинний планшет з нанесеними каротажними кривими GR, 

NPHI, BK та DT горизонту М-1 для свердловин № 10, 11, 16 та 17 Святогірські (з 

ліва на право). 

 

При використанні результатів моделювання мультимінералогічної моделі 

(об’ємного вмісту мінералів, що складають розріз верхнього та середнього 

карбону) та табличних значень об’ємної густини даних мінералів за рівнянням (4.6) 

згенеровано синтетичну криву об’ємної густини. Для перевірки якості 

моделювання побудовано кореляційну залежність між синтетичною кривою та 

результатами лабораторного визначення коефіцієнта об’ємної густини (рис. 4.2). 
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Рис. 4.2 Кореляційний зв'язок між керновими вимірами коефіцієнта об’ємної 

густини та синтетично згенерованими з каротажних даних (горизонт М-6 

свердловина №11 Святогірська). 

 

Отримана кореляційна залежність характеризується достатнім ступенем 

достовірності (R2=0.66, - значення на думку автора дещо занижене за рахунок не 

вірно вказаної відстані між зразками, що вплинуло на прив’язку керна). З цього 

випливає, що якість та реалістичність змодельованої кривої об’ємної густини 

відповідає геологічному середовищу та згенерована крива може бути використана 

для моделювання пружних властивостей (рис. 4.3). 

 

Рис. 4.3 Планшет з нанесеними каротажними кривими та мультимінералогічною 

моделлю розрізу горизонту М-6 свердловини №11 Святогірська (в шостому треку 

співставлено синтетичну криву об’ємної густини з нанесеними поточковими 

лабораторними вимірами). 

 



102 

 

Серед акустичних даних свердловин Святогірської площі наявним є 

фазокореляційні діаграми, з використанням програмного комплексу Геопошук 

проведено обробку та інтерпретацію, в результаті отримано інтервальний час 

(DTS) та швидкість (Vs) проходження поперечної хвилі.  

Окрім цього, за допомогою швидкості проходження повздовжньої хвилі, 

результатів стохастичної інтерпретації та рівняння Грінберга-Кастанья проведено 

прогнозування кривої швидкості розповсюдження поперечної хвилі в 

досліджуваних інтервалах верхнього та середнього карбону (рис. 4.4). 

 

Рис. 4.4 Планшет з винесеними каротажними кривими швидкості проходження 

повздовжньої та поперечної (синтетичної) хвиль. 
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4.3 Ідентифікація перспективних інтервалів з ємнісними 

властивостями близькими до граничних 

 

Для вивчення інтервалів, де під час інтерпретації даних ГДС розраховане 

значення коефіцієнта пористості близьке до 4,5 % пропонується розглянути 

вплив вуглеводнів на виміри акустичних приладів. 

 

4.3.1 Критерії та шляхи виділення поперечної хвилі з хвильового 

пакета 

 

На даний час в практиці хвильового каротажу інформативними хвилями, що 

знайшли практичне використання при вирішенні геолого-технічних завдань, є три 

хвилі: 

- повздовжня хвиля (Р); 

- поперечна хвиля (S); 

- хвиля Стоунлі (St); 

Швидкості (інтервальний час) цих хвиль, при наявності даних щодо 

об’ємної густини порід , однозначно визначають всі динамічні модулі 

пружності породи, тобто дозволяють описати породу як тверде пружне тіло. 

Найбільш часто використовуються такі модулі: 

-  модуль об'ємного стиснення (К); 

- модуль зсуву (G); 

- коефіцієнт Пуассона (υ). 

Діапазони зміни коефіцієнта Пуассона для основних типів осадових 

порід наведені в таблиці 4.2: 

Таблиця 4.2. Діапазон зміни коефіцієнта Пуассона 

Тип породи Діапазон коефіцієнта Пуассона (υ) 

Кварцовий пісковик 0,1-0,22 

Доломіт 0,23-0,28 

Вапняк 0,25-0,35 

Аргіліт, глини 0,3-0,4 



104 

 

Дослідження розрізу свердловин Святогірського родовища за допомогою 

акустичного каротажу (АК) проведено апаратурою АКВ-1, АКМ.  

Апаратура акустичного каротажу АКВ-1 призначена для реєстрації 

хвильових картин і вимірювання інтервального часу, амплітуд і затухань всіх типів 

пружних хвиль (повздовжних, поперечних, Лемба-Стоунлі) в необсаджених і 

обсаджених колоною нафтових і газових свердловинах. 

Зондова установка включає магнітострикційний випромінювач пружних 

хвиль з частотою випромінювання 123±кГц і 22±5 кГц і шість широкосмугових 

п’єзокерамічних приймачів пружних хвиль. 

Формули зондів - В (1.5) П1 (0.2) П2 (0.2) П3; 

В (1.5) П1 (0.2) П2 (0.2) П3 П4 (0.2) П5 (0.2) П6; 

В (1.5) П4 (0.2) П5 (0.2) П6 (0.5) П1 (0.2) П2 (0.2) П3. 

Випромінювач може працювати в наступних режимах: НЧ (низькі частоти), 

ВЧ (високі частоти) і ВНЧ, коли випромінювач пружних хвиль по черзі працює в 

режимах НЧ і ВЧ. 

Проте у свердловинах Святогірського родовища були зареєстровані тільки 

криві часу пробігу (Т1 і Т2) і амплітуд (А1 і А2) повздовжних хвиль, інтервального 

часу (DTP) і логарифму відношення амплітуд А1/А2=τ, а також хвильова картинка.  

Хвильова картина (ХК) - вид реєстрації в акустичному каротажі, що 

представляє собою залежність амплітуди сигналу від часу. Реєструється 

коливальний процес, викликаний імпульсним джерелом пружних коливань 

(випромінювачем) в свердловині, перетворений приймачем в електричний сигнал і 

зареєстрований апаратурою АК в формі масиву цифрових даних. Хвильова картина 

складається з набору хвильових пакетів. Тривалість ХК - це час від моменту 

випромінювання до закінчення оцифровки. 

Фазокореляційна діаграма (ФКД) - вид реєстрації в акустичному каротажі, 

заснований на кореляції рівних фаз (осей синфазності) блоку хвильових картин. 

Наявність хвильової картинки не є рідкістю при реєстрації запису 

акустичного каротажу після переходу з аналогової апаратури на цифрову. Тобто в 
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наявності вже є великі масиви акустичних даних, які можна використати в 

майбутньому. 

Проте значна кількість даних отримана з приладів монопольного акустичного 

каротажу. Він базується на збудженні і прийомі осесиметричних (монопольних) 

заломлених хвиль. Заломлені під кутом повного внутрішнього відбиття головні 

хвилі поширюються по породі зі швидкостями поздовжньої і поперечної хвилі.  

Вимірювання параметрів хвиль відбувається шляхом виділення їх пакетів із 

загальної хвильової картини, - реєструється зондом, що містить монопольний 

випромінювач і антену монопольних приймачів. Частота випромінювання 

вибиралася від 20 до 10 кГц - компроміс, що враховує частотну характеристику 

свердловини і частотний спектр хвиль. Однак забезпечити достатній поділ хвиль 

не вдавалося. Точність вимірювань параметрів поперечної хвилі може бути 

низькою через наявність високого рівня інтерференції в тій частині хвильової 

картини, де ця хвиля реєструється.  

Для виділення поперечної хвилі з хвильової акустичної картини потрібно 

враховувати все вищезазначене, а також оцінити якість отриманої хвильової 

картинки. 

Обробка хвильового пакета для отримання акустичних хвиль виконано в 

програмному комплексі «ГеоПошук». 

Дана процедура полягає в наступному: 

- обробка хвильового пакета в модулі «Стиснення та обробка АКШ»; 

- завантаження хвильового пакета в планшет «ГеоПошук»; 

- якісне відстеження першого вступу повздовжньої хвилі (Р); 

- якісне відстеження першого вступу поперечної хвилі (S); 

- отримання значень модулю об'ємного стиснення (К), модулю зсуву (G) 

та значень коефіцієнта Пуассона (υ). 

Після отримання повздовжньої хвилі (вона має бути якісною, без зривів) 

відбувається відстеження першого вступу поперечної хвилі, використовуючи 

алгоритм «Режим слідкування за інтервал» як такий, що найбільш підходить для 

відстеження поперечної хвилі. Встановлення умовної поперечної хвилі, що є 
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бліком повздовжньої хвилі, яка помножена на коефіцієнт відношення швидкості 

поперечної до швидкості повздовжньої хвилі. Цей коефіцієнт можливо змінити для 

кожного каналу, підбираючи його таким чином, щоб умовна поперечна хвиля 

припадала на перший вступ (S) хвилі, який за звичай є 3-4-м максимумом 

амплітуди. Отримати з першого разу якісну поперечну хвилю фактично 

неможливо. Необхідно підібрати параметри в діалозі «Авторозрахунок першого 

вступу поперечної хвилі». А деякі обмеження в діалозі інколи варто відключити. 

(Рис. 4.5). Для отримання якісних даних необхідно мати досвід роботи у програмі 

«ГеоПошук» та витратити певний час, так як за звичай матеріал є середньої або 

низької якості. 

Отримавши якісні повздовжну та поперечну хвилі можливо розрахувати 

коефіцієнт Пуассона за формулою: 

SIG=(0.5*(Vp/Vs)2-1)/((Vp/Vs)2-1),  (4.7); 

де – SIG - коефіцієнт Пуассона; 

Vp, Vs – швидкість повздовжньої та поперечної хвилі відповідно.  
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Рис. 4.5 Приклад відстеження часу проходження поперечної хвилі, застосовуючи 

критерії, що обмежують певні параметри та коефіцієнти. 

 

4.3.2 Результати інтерпретації даних комплексу ГДС у переспективних 

на газ ущільнених колекторів відкладах московського ярусу 

 

Проаналізувавши геолого-геофізичну інформацію, а також наявний 

акустичний матеріал (фазокореляційні діаграми), були виділені раніше пропущені 

та найбільш цікаві з точки зору перспективності на газ ущільнених колекторів 

інтервали. 

До таких об’єктів віднесені відклади горизонту М-1 в інтервалі 3836,4-3882 м 

у свердловині №10 Святогірська (Рис. 4.6). 

Прошарки в інтервалі 3836,4-3860 м представлені пісковиками, пісковиками 

глинистими та ущільненими пісковиками. Значення кривої ГК змінюються в межах 
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6-11 мкР/год при середньому значенні 8,1 мкР/год. Показання кривої на глинистих 

відкладах становить 11.3-14,4 мкР/год при середньому значенні 12,4 мкР/год. 

Покази великого зонда ННК змінюються від 4,22 у.о до 9,46 у.о. при середньому 

значенні 7,2 у.о., значення на глинистих відкладах змінюється від 3,1 у.о. до 4,8 у.о. 

при середньому значенні 4,1 у.о.. Пористість змінюється в межах 3 % - 9 %, при 

середньому значенні 4,6 %. Значення опору по кривій БК змінюється в межах 

21,2 - 45,3 Ом*м при середньому значенні 35,4 Ом*м. Значення змодельованої 

кривої DTS в даному інтервалі змінюється в межах 321-386 мкс/м при середньому 

значенні 347мкс/м. Значення знятої кривої DTS змінюється в межах 381-466 мкс/м 

при середньому значенні 431 мкс/м. В процентному відношенні середнє значення 

знятої кривої DTS більше від DTS змодельованої на 24,2%. 

В порівнянні з даними попередньої інтерпретації в інтервалі 3836,4-3860 м 

можемо бачити більш детальне розчленування розрізу. А також спостерігається 

розходження змодельованої та знятої кривої DTS на 24,2 % на користь останньої. 

Тобто даний інтервал є потенційно продуктивним, за виключенням незначних 

ущільнених пропластків, та може бути рекомендований для проведення 

інтенсифікації методом ГРП. 

Прошарок в інтервал 3562-3866 м, на думку автора, є малоперспективним для 

отримання припливу газу. В даному інтервалі маємо погіршені колекторські 

властивості, як за рахунок підвищеної глинистості так і за рахунок ущільнення 

колектора. Проте в нижній частині інтервалу спостерігається перевищення знятої 

кривої DTS над змодельованою в середньому на 15%, що може свідчити про 

наявність газу ЦБТ.  

Доволі цікаві відклади залягають в інтервалі 3867,8-3882,0 м. За даними 

попередньої інтерпретації цей об’єкт віднесений до ущільненого типу. Проте, на 

думку автора, даний інтервал, за виключенням щільного прошарку в інтервалі 

3867,8 - 3869,7 м, можна вважати ущільненим газонасиченим, за рахунок 

перевищення знятої кривої DTS над змодельованою в середньому на 21,6 %.  Тут 

спостерігається явно виділений ефект газу. Значення пористості в інтервалі 

дослідження змінюються від 3 % до 4,4 %, причому верхня частина інтервалу є 
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більш чистішою та більш цікавою для отримання припливу. Значення ГК 

змінюються в межах від 6,4 мкР/год до 11,6 мкР/год, - знову таки верхня частина 

інтервалу виглядає біль привабливою. Враховуючи зміну показів великого зонда 

ННК від 4,4 у.о. до 8,1 у.о., також віднесемо цей інтервал до потенційно 

перспективних на газ ущільнених колекторів. Значення питомого опору 

знаходяться в діапазоні 39-69 Ом*м. 

Отже, провівши переінтерпретацію даного об’єкту, спираючись на наявну 

геолого-геофізичну інформацію, а також враховуючи отримані значення 

співставлення фактичної та змодельованої кривих поперечних хвиль, був 

виділений додатковий перспективний інтервал на газ центрально-басейнового 

типу. Також було здійснено більш детальне розчленування розрізу та виведені в 

неколектори деякі прошарки. 

 

 

Рис. 4.6 Виділення перспективних інтервалів на газ ущільнених колекторів у 

свердловині №10 Святогірська. 
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Наступний об’єкт – відклади горизонту М - 6 в інтервалі 4892,8 - 4958,8 м у 

свердловині №11 Святогірська (Рис. 4.7). 

Прошарки в інтервалі 4892,8 - 4958,8 м представлені пісковиками, 

пісковиками глинистими та ущільненими пісковиками. Значення кривої ГК 

змінюються в межах 3-12,7 мкР/год, при середньому значенні 6,4 мкР/год. Покази 

кривої на глинистих відкладах становить 13,1-14,3 мкР/год, при середньому 

значенні 14,3 мкР/год. Покази великого зонда ННК змінюються від 5,0 у.о до 

20,6 у.о., при середньому значенні 14,0 у.о. Значення на глинистих відкладах 

змінюється від 4,5 у.о. до 6,2 у.о. при середньому значенні 5,32 у.о. Пористість 

змінюється в межах 3 - 10,5 %, при середньому значенні 5 %. Значення опору по 

кривій БК змінюється в межах 12,3 - 74,4 Ом*м, при середньому значенні 

35,4 Ом*м. Значення змодельованої кривої DTS в даному інтервалі змінюється в 

межах 276 – 396 мкс/м, при середньому значенні 325 мкс/м. В інтервалах 4895-

4965 м, 4988-5000 м отримано слабкий приплив газу. 

Значення знятої кривої DTS змінюється в межах 265-456 мкс/м, при 

середньому значенні 358 мкс/м. В процентному відношенні середнє значення 

знятої кривої DTS більше від DTS змодельованого на 10,2 %. 

Найбільший інтерес представляють відклади в інтервалі 4912,8 - 4945,0 м 

складені переважно пісковиком, значення пористості змінюється від 3 % до 10,5 %. 

При цьому спостерігається розходження змодельованої та знятої кривої DTS на 

15,5% на користь останньої, а в інтервалі 4913-4921 м сягає 21 %, при максимальній 

пористісті 10,5 %, - тобто даний інтервал є потенційно продуктивним.  
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Рис. 4.7 Виділення перспективних інтервалів на газ ущільнених колекторів у 

свердловині №11 Святогірська. 

 

Менш перспектими виглядають інтервали 4894,9-4912,8 м, та 

4945,0 - 4958,8 м, приріст показів DTS мінімальний, також ці інтервали 

характеризуються пониженою пористістю та підвищеними показами 

радіоактивності на кривій гамма-каротажу. В даному випадку покази 

спектрометричного гамма-каротажу могли бути корисні для встановлення генезису 

радіоактивності.  

Московські відклади горизонтів М - 1 інтервал 4152,2-4168,8 м та М - 2 

інтервал 4187,0-4227,0 м у свердловині №16 Святогірська (рис. 4.8) мають наступні 

характеристики: Інтервал 4152,2-4168,8 м представлений пісковиками та 

ущільненими пісковиками, покази даних гамма-каротажу змінюються від 

4,3 мкР/год до 10,0 мкР/год, при середньому значенні 7,3 мкР/год. Покази кривої 
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на глинистих відкладах становить 11,6-17,3 мкР/год, при середньому значенні 

15,5 мкР/год. Покази великого зонда ННК змінюються від 8,1 у.о до 14,8 у.о., при 

середньому значенні 10,6 у.о. Значення на глинистих відкладах змінюється від 

3,0 у.о. до 6,2 у.о., при середньому значенні 4,5у.о. Пористість змінюється в межах 

4 % – 9 %, при середньому значенні 6 %. Значення питомого опору на кривій БК 

змінюється в межах 26,4 - 43,8 Ом*м, при середньому значенні 32,8 Ом*м. Значення 

змодельованої кривої DTS в даному інтервалі змінюється в межах 287 – 367 мкс/м, 

при середньому значенні 330 мкс/м. Значення знятої кривої DTS змінюється в 

межах 293-492 мкс/м, при середньому значенні 381 мкс/м. В процентному 

відношенні середнє значення знятої кривої DTS більше від DTS змодельованої на 

15,5%.  

Розглядаючи горизонт М - 2 в інтервалі 4187,0- 4194,0 м можна відмітити 

приріст знятої кривої DTS над змодельованою, що, на думку автора, свідчить про 

газонасичення даного ущільненого колектора. З точки зору літології даний 

прошарок ідентифіковано як алевроліт. Покази на кривій ГК знаходяться в межах 

8 – 14 мкР/год, при середньому значенні 10 мкР/год. Покази кривої на глинистих 

відкладах становлять 11,6-17,3 мкР/год, при середньому значенні 15,5 мкР/год. 

Покази великого зонда ННК змінюються від 7,4 у.о до 12,1 у.о. при середньому 

значенні 9,6 у.о. Значення на глинистих відкладах змінюється від 3,0 у.о. до 6,2 у.о., 

при середньому значенні 4,5 у.о. 
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Рис. 4.8 Виділення перспективних інтервалів на газ ущільнених колекторів у 

свердловині №16 Святогірська. 

 

Пористість змінюється в межах 2,5 % – 5,2 %, при середньому значенні 4 %. 

Значення питомого опору на кривій БК змінюється в межах 17,6-39,9 Ом*м, при 

середньому значенні 31,0 Ом*м. Значення змодельованої кривої DTS в даному 

інтервалі змінюється в межах 311-369 мкс/м, при середньому значенні 330 мкс/м. 

Значення знятої кривої DTS змінюється в межах 338-399 мкс/м, при середньому 

значенні 366 мкс/м. В процентному відношенні середнє значення знятої кривої DTS 

більше від DTS змодельованої на 11 %. 

Наступний інтервал 4194,0- 4206,8 м літологічно представлений пісковиком. 

Покази даних гамма-каротажу змінюються від 4,8 мкР/год до 11,0 мкР/год, при 

середньому значенні 6,3 мкР/год. Покази кривої на глинистих відкладах становлять 

11,6-17,3 мкР/год, при середньому значенні 15,5 мкР/год. Покази великого зонда 

ННК змінюються від 9,4 у.о до 17,9 у.о., при середньому значенні 13,1 у.о. 

Значення на глинистих відкладах змінюється від 3,0 у.о. до 6,2 у.о., при середньому 
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значенні 4,5 у.о. Пористість змінюється в межах 4 % – 8,7 %, при середньому 

значенні 5,8 %. Значення питомого опору на кривій БК змінюється в межах 

26,8 - 37,2 Ом*м, при середньому значенні 31,1 Ом*м. Значення змодельованої 

кривої DTS в даному інтервалі змінюється в межах 301 - 352 мкс/м, при середньому 

значенні 327 мкс/м. Значення знятої кривої DTS змінюється в межах 315-432 мкс/м, 

при середньому значенні 371 мкс/м. В процентному відношенні середнє значення 

знятої кривої DTS більше від DTS змодельованої на 12,1%. 

Наступний інтервал 4212,6-4227,0 м літологічно представлений пісковиками 

та пісковиками глинистими. Покази даних гамма-каротажу змінюються від 

4,1 мкР/год до 9,1 мкР/год, при середньому значенні 5,3 мкР/год. Покази кривої на 

глинистих відкладах становлять 11,6-17,3 мкР/год, при середньому значенні 

15,5 мкР/год. Покази великого зонда ННК змінюються від 7,6 у.о до 21,9 у.о., при 

середньому значенні 16,1 у.о. Значення на глинистих відкладах змінюється від 

3,0 у.о. до 6,2 у.о., при середньому значенні 4,5 у.о. Пористість змінюється в межах 

4 % – 9,1 %, при середньому значенні 6,5 %. Значення питомого опору на кривій 

БК змінюється в межах 27,5 - 42,0 Ом*м, при середньому значенні 32,9 Ом*м. 

Значення змодельованої кривої DTS в даному інтервалі змінюється в межах 

292 – 370 мкс/м, при середньому значенні 338 мкс/м. Значення знятої кривої DTS 

змінюється в межах 327-468 мкс/м, при середньому значенні 392 мкс/м. В 

процентному відношенні середнє значення знятої кривої DTS більше від DTS 

змодельованої на 15,6%. В інтервалах 4157-4165 м, 4194-4206 м; 4212-4227 м 

отримано слабкий приплив газу. 

В результаті опрацювання геолого-геофізичної інформації було додатково 

виділено перспективний на газ ущільнений колектор в інтервалі 4187,0-4194,0 м та 

підтверджено раніше виділені колектори. 

Наступний об’єкт, відклади горизонту М-1 в інтервалі 4211,6-4239,2 м, що 

розкриті свердловиною №17 Святогірська (рис. 4.9). Інтервал 4211,6- 4216,8 м, на 

думку автора, представлений аргілітами та глинами і не є колектором, на відміну 

від попередньої інтерпретації. 
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Рис. 4.9 Виділення перспективних інтервалів на газ ущільнених колекторів у 

свердловині №17 Святогірська. 

 

Так вважати дозволяють покази даних гамма-каротажу, що змінюються в 

межах 10,8-18,1 мкР/год, при середньому значенні 12,6 мкР/год. Покази кривої на 

глинистих відкладах становлять 11,6-15,9 мкР/год, при середньому значенні 

14,5 мкР/год. Покази великого зонда ННК змінюються від 3,4 у.о до 6,5 у.о., при 

середньому значенні 5,1 у.о. Значення на глинистих відкладах змінюється від 

2,9 у.о. до 4,1 у.о., при середньому значенні 3,6 у.о. Значення питомого опору на 

кривій БК змінюється в межах 7,3-22,8 Ом*м, при середньому значенні 15,3 Ом*м. 

Причому максимальні покази зареєстровані напроти аргілітів, а найменші - 

напроти глин, що добре пов’язується з фізичними законами. Значення 

змодельованої кривої DTS та значення знятої кривої DTS майже повторюють одне 

одного (за виключенням аргіліту в інтервалі 4214,1-4214,9 м). В процентному 

відношенні в даному інтервалі середнє значення знятої кривої DTS більше від DTS 

змодельованої на 8,0 %. Така зміна може бути пов’язана з наявністю органічної 

речовини в аргіліті. Даний факт є дуже цікавим і потребує більш детального 

вивчення сучасними методами. 

Наступний інтервал 4220,0-4239,2 м літологічно представлений пісковиками, 

алевролітами та ущільненими пісковиками. В інтервалі 4223,1- 4226,6 м додатково 
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були виділені прошарки пісковика газонасиченого та ущільненого газонасиченого. 

Покази даних гамма-каротажу змінюються від 6,6 мкР/год до 9,0 мкР/год, при 

середньому значенні 7,6 мкР/год. Покази кривої на глинистих відкладах становлять 

11,6-15,9 мкР/год, при середньому значенні 14,5 мкР/год. Покази великого зонда 

ННК змінюються від 6,1 у.о до 7,9 у.о., при середньому значенні 7 у,о. Значення на 

глинистих відкладах змінюється від 2,9 у.о. до 4,1 у.о., при середньому значенні 

3,6 у.о. Пористість змінюється в межах 4 % – 9,0 %, при середньому значенні 6,1 %. 

Значення питомого опору на кривій БК змінюється в межах 28,8-34,7 Ом*м, при 

середньому значенні 31,3 Ом*м. Значення змодельованої кривої DTS в даному 

інтервалі змінюється в межах 304 – 362 мкс/м, при середньому значенні 321 мкс/м. 

Значення знятої кривої DTS змінюється в межах 307-389 мкс/м, при середньому 

значенні 340 мкс/м. В процентному відношенні середнє значення знятої кривої DTS 

більше від DTS змодельованої на 5,9 %.  

Найбільш перспективні інтервали на газ ущільнених порід знаходяться в 

інтервалах 4229,6-4230,6 м, 4233,0-4234,5 м, 4236,1-4239,2 м. Для них середні 

значення геофізичних параметрів складають: ГК – 5,2 мкР/год., ННКв – 12 у.о., 

Кп – 8,5 %, опір – 34 Ом*м. В процентному відношенні середнє значення знятої 

кривої DTS більше від DTS змодельованої на 14,7%. 

Для потенційно продуктивних ущільнених порід - колекторів значення 

знятої кривої DTS більше від DTS змодельованої на 5,9 % - 24,2%. 

Також, можемо бачити, що середнє значення інтегральної кривої часу 

проходження поперечної хвилі для продуктивних, ущільнених порід-колекторів 

відкладів московського ярусу становить: 

Горизонту М-1 – 385 мкс/м; 

Горизонту М-2 – 375 мкс/м; 

Горизонту М-6 – 356 мкс/м. 

Спостерігається зменшення часу проходження поперечної хвилі DTS з 

глибиною. 
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Далі наведена зведена таблиця 4.3 зміни часу проходження поперечної хвилі 

в залежності від глибини для відкладів московського ярусу у свердловинах №№ 10, 

11, 16,17 Святогірського родовища. 

 

Табл.4.3. Зведена таблиця часу проходження поперечної хвилі 

        Покази DTS, мкс/м 

№ 

Свердловина 
Пласт Покрівля Підошва Min Max Aver 

10 M-1 3836.2 3860.0 381 466 431 

10 M-1 3869.4 3882.6 380 448 410 

Середнє значення по свердловині 380.5 457 420.5 

16 M-1 4160.6 4168.4 360 492 409 

16 M-1 4152.0 4156.0 335 379 353 

16 M-1 4157.2 4159.2 335 427 383 

Середнє значення по свердловині 343.3 432.7 381.7 

16 M-2 4187.0 4205.4 278 432 355 

16 M-2 4212.8 4226.2 327 468 395 

Середнє значення по свердловині 302.5 450 375 

11 M-6 4893.4 4958.6 283 463 356 

Середнє значення по свердловині 283 463 356 

17 M-1 4212.0 4216.8 338 349 344 

17 M-1 4220.0 4222.0 315 343 330 

17 M-1 4223.0 4230.0 332 389 358 

17 M-1 4233.0 4235.0 360 380 373 

17 M-1 4237.0 4239.0 338 389 363 

Середнє значення по свердловині 336.6 370 353.6 

 

При моделюванні швидкості проходження поперечних хвиль в дані не 

вводилася поправку за вміст газу (вплив газу випливає з рівняння 4.1), тому, попри 

фізичні закони, крива Vs реагує на вміст газу також. 

Складністю в досліджені є встановлення точного насичення інтервалу (в силу 

низької пористості) а також граничного значення пористості.  

Автором запропоновано порівняти швидкість проходження поперечної хвилі 

знятої з фазокореляційної діаграми та змодельованої через рівняння Грінберга-

Кастанья. 

В інтервалах аргілітів та алевролітів відбувається накладання однієї кривої 

на іншу, а в газонасичених – розходження. Також спостерігається тренд, – чим 
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кращі колекторські властивості, тим більше розходження (водоносні інтервали в 

дослідженні не бралися до уваги, тому покращені колекторські властивості 

показують тільки збільшення вмісту газу). 

Для відкладів касимовського ярусу не проводилося визначення 

інтервального часу поперечних хвиль з ФКД з причини поганої якості даних, що 

спричинено розмиванням стовбура свердловини. Окрім цього не проведено 

визначення структури пустотного простору, з причини недостатньої кількості 

пропластків для створення вибірки.  

 

4.4 Методика визначення структури пустотного простору 

 

При досліджені порід-колекторів, особливо покладів газу ущільнених 

колекторів, важливим є детальна характеристика структури пустотного простору, 

так як це основний критерій розподілу на класи чи групи порід, а також шлях до 

прогнозування продуктивності чи зон з покращеними властивостями. 

Підходи до вивчення будови пустотного простору та виділення тріщин з 

використанням акустичних, електричних, кернових даних, а також їх 

комплексування показано в роботах (R. Aguilera, 1995; Deng et al., 2011; Ezati et al., 

2018; Pirson, 1983; Олійник, 2007; Олійник, Вижва, et al., 2020). 

Визначення структури пустотного простору проводилося за оригінальною 

методикою, яка розроблена в ННІ «Інститут геології» на кафедрі геофізики 

(Безродна, 2007; Продайвода et al., 2011). 

Наведена методика пройшла апробацію на значній кількості теригенних та 

карбонатних відкладів родовищ Волино-Поділля, Прикарпатського прогину та ДДЗ 

(Bezrodna & Antoniuk, 2018; Bezrodna & Shynkarenko, 2015; Oliinyk et al., 2020; 

Vyzhva et al., 2019; Безродна, 2014; С. Вижва & Безродна, 2016). 

В основу даного методу дослідження структури пустотного простору порід 

покладено вивчення пружних (Vp та Vs) хвиль в пористому середовищі. Це 

пояснюється тим, що акустичні методи є найбільш чутливими та інформативними 

при змінах в об’ємі, орієнтації та формі пустот. 
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Для кількісного визначення стурктури пустотного простору автором 

проведено перевірку якості каротажних кривих, особливо інтервального часу 

проходження повздовжної хвилі. З матеріалів ФКД знято інтервальний час 

проходження поперечної хвилі. З використанням стохастичної методики 

інтерпретації каротажних даних, отримано значення коефіцієнтів загальної 

пористості та газонасичення. Коефіцієнт загальної пористості для найбільш 

коректного результату розраховувався з показів нейтронного та акустичного 

каротажу. Коефіцієнт газонасичення розрахований для розуміння насичення 

інтервалу, з метою подальшого використання при моделюванні.  

При інтерпретації каротажних даних використано наступний алгоритм 

визначення структури пустотного простору: 

1) підготовка початкової інформації – за петрографічними, 

петрофізичними, каротажними та геохімічними дослідженнями проведений 

розподіл зразків на групи, а також визначені пружні параметри скелета і флюїду-

наповнювача; 

2)  інверсія акустичних даних (кривих Vp та Vs) в криву розподілу різних 

форматів – знаходження початкового наближення структури пустотного простору, 

обернення лабораторних чи каротажних даних в криву розподілу пустот різних 

форматів та визначення типів пористості; 

3) узагальнення результатів інверсії, куди входить визначення типів 

порід-колекторів, а також виділення порід з покращеними колекторськими 

властивостями. 

На основі літолого-петрографічного, петрофізичного, а також геофізичного 

вивчення перспективних інтервалів формуються однотипні, або ж близькі за 

будовою пустотного простору, вибірки з використанням статистичного аналізу. 

Модель структури пустотного простору задається за результатами 

мікроскопічного вивчення шліфів, або ж, у випадку відсутності останніх, за 

матеріалами дослідження сусідніх площ. Також можливий випадок математичного 

моделювання структури пустотного простору для різних літотипів за відсутності 
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інших геологічних даних. У цьому випадку вхідна інформація береться 3 

довідкових літературних джерел. 

Початкове наближення параметрів матриці визначається за допомогою 

петрофізичних даних, шляхом інтерполяції в область нульової пористості крос-

плотів V = f(К )p п ; sV = f(К )п  та ρ= f(К )п , після чого розраховуються пружні 

модулі: об’ємного стиску (К) та зсуву (G) скелета досліджуваних порід. 

Що стосується наповнювача пустот, то, в залежності від насичення, 

початкове наближення його параметрів (швидкість пружних хвиль та густина 

флюїду) визначається за допомогою літературних даних. 

Вибір початкового наближення структури пустотного простору є пошуком 

глобальних екстремумів функції складного типу при закріплених форматах n  і 

проводиться методом перебору значень концентрації заданих форматів )( nnC   з 

кроком n , обчислених для кожного формату з умови:  

,),(),(1 =−++ kCxCx nnvnnnv  

де   - експериментальна точність визначення вхідних параметрів, k залежить від 

необхідної точності отримання наближення.  

Вибір початкового наближення структури пустотного простору забезпечує 

експресне знаходження точки з мінімальним значенням рівня МНК при перетині 

області пошукових параметрів по вектору при фіксованих значеннях параметрів 

пустот α. Знайдене початкове наближення використовується при інверсії 

акустичних даних (Продайвода et al., 2011). 

Початкові дані вводяться із файлу. Крім даних, що визначені при аналізі 

параметрів матриці та пустотних наповнювачів, вводиться визначене на 

попередньому етапі початкове наближення структури пустотного простору - набір 

форматів пустот та їх концентрацій в даній вибірці зразків. Розмірність задачі не 

обмежена.  

Обернена задача вирішується шляхом побудови такої теоретичної моделі 

розповсюдження пружних коливань в геологічному середовищі, що не суперечить 

спостереженим даним лабораторних (сведловинних) акустичних досліджень. При 
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вирішенні оберненої задачі використовуються обмеження на значення 

концентрацій пустот різних форматів )( nC  ,  n

N

n
n KC 

=1

)( . Крім того накладається 

умова, що концентрація пустот із певним форматом не може бути більше значення, 

яке забезпечує збіг експериментальних величин швидкостей пружних хвиль з 

теоретично розрахованими, при наявності пустот тільки одного формату. 

Зрозуміло, що концентрації пустот мають бути невід’ємні. 

Ефективні пружні постійні обчислюються методом умовних моментів. 

Особливістю метода умовних моментів, на відміну від інших, є відсутність 

обмежень на форму та концентрацію включень. Це дозволяє практично легко 

описувати форму пустот за допомогою геометричних параметрів сфероїда.  

При виборі методів оптимізації доводиться враховувати два основних 

аспекти: отримання математично стійкого і геологічно достовірного розв’язку та 

швидкість сходження ітераційного процесу. 

Далі за даними інверсії знаходять значення форматів пустот та їхніх 

концентрацій для кожного окремого зразка і розраховують їхню структуру 

пустотного простору. На основі визначення спектрів пустот різних форматів та 

їхніх концентрацій за даними акустичних досліджень проводиться кількісна оцінка 

вкладу коефіцієнтів пористості пустот різних типів. 

 

4.4.1 Результати визначення пружних властивостей досліджуваних порід 

 

Формування однотипних вибірок та класифікація досліджуваних порід 

проводилася з використанням вхідної інформації, що включала акустичні (Vp, Vs), 

ємнісні (Кп,в) та щільнісні (ρ) властивості, що були зареєстровані, змодельовані чи 

розраховані в чотирьох свердловина Святогірської площі у відкладах московського 

ярусу.  

Результати розподілу на групи, а також отримані кореляційні рівняння між 

вхідними параметрами та ступінь їх достовірності наведені в таблиці 4.4. 
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Табл.4.4. Кореляційні рівняння між вхідними параметрами для кожної з 

виділених груп та інтервали поширення подібних за літологією та структурою 

пустотного простору порід-колекторів. 

 
№свердловини, ярус Vp=f(Кп); R2 Vs=f(Кп); R2 σ=f(Кп); R2 

17, М-1 Vp = -12,462 Кп + 5,6829; 

0,8 

Vs =-10,902 Кп + 3,5929; 

0,7 

σ = -2,0037 Кп + 2,6855; 

0,92 

17, (4264,8-4396,8) Vp = -11,873 Кп + 5,5374; 

0,67 

Vs = -9,5951 Кп + 3,588; 

0,68 

σ = -1,4254 Кп + 2,6469; 

0,92 

11 (4311,5-4561,3) Vp = -11,931 Кп + 5,6365; 

0,53 

Vs = -9,7788x + 3,6771; 

0,52 

σ = -1,4222Кп + 2,6464; 

0,85 

11 М-6 (4894,9-

4958,6 

Vp = -8,4912 Кп + 5,3166; 

0,64 

Vs = -9,5406 Кп + 3,3708; 

0,67 

σ = -1,8828Кп + 2,6775; 

0,95 

16 (3923,8-4702) Vp = -8,8833 Кп + 5,4211; 

0,62 

Vs = -7,2638 Кп + 3,4971; 

0,6 

σ = -1,3353 Кп + 2,6429; 

0,84 

10 М-1(3836,4-3860) Vp = -9,417 Кп + 5,4134; 

0,85 

Vs = -4,1073 Кп + 2,5794; 

0,69 

σ = -1,8877 Кп + 2,691; 

0,97 

 

Результати визначення пружних параметрів матриці, а також коефіцієнта 

об’ємної густини, з використанням акустичних хвиль показано в таблиці 4.5. 

 

Табл.4.5 Результати визначення пружних параметрів та коефіцієнта 

об’ємної густини матриці досліджуваних інтервалів. 

№свердловини, ярус K, ГПа G, ГПа Ρ, кг/м3 

17, М-1 40,48  34,6 2680 

17, (4264,8-4396,8) 35,70 34,06 2646 

11 (4311,5-4561,3) 36,37  35,76 2646 

11 М-6 (4894,9-4958,6 35,12 30,40 2677 

16 (3923,8-4702) 34,58  32,32 2640 

10 М-1 (3836,4-3860) 54,98 17,90 2691 

 

Приклад визначення параметрів скелета показано на рисунках (4.10, 4.11, 

4.12, 4.13). 
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Рис. 4.10 Кореляційний зв’язок між швидкістю проходження пружних хвиль та 

коефіцієнтом відкритої пористості для горизонту М-1 св. №17 Святогірська. 

 

 

Рис. 4.11 Кореляційний зв’язок між коефіцієнтом об’ємної густини та 

коефіцієнтом відкритої пористості горизонту М-1 св. №17 Святогірська 
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Рис. 4.12 Кореляційний зв’язок між коефіцієнтом об’ємної густини та 

коефіцієнтом відкритої пористості горизонту М-6 св. №11 Святогірська 

 

 

Рис. 4.13 Кореляційний зв’язок між швидкістю проходження пружних хвиль та 

коефіцієнтом відкритої пористості горизонту М-6 св. №11 Святогірська. 
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Початковим наближенням для параметрів скелета прийнято пружні модулі, 

що визначаються за формулами: 

42 2 2K = ρ V - V ,G= ρV ;p s s3

 
 
 

 (4.7) 

Пружні модулі включень пустотного простору було задано для газу та 

прийнято: G = 0 (ГПа), K = 0, 0015 (ГПа), ρ = 0,01 г/cм3. 

За даними інверсії знайдено значення форматів пустот α та їх концентрацій 

Cn(α) для кожного окремого пропластку та побудовано їх розподіл. На основі 

визначення спектрів пустот різних форматів та їх концентрацій за даними 

свердловинних акустичних досліджень проведено кількісну оцінку вмісту 

пористості різних типів: міжзернової (гранулярної), тріщинної, та вторинної. 

Згідно огляду літературних джерел, що представлений в розділі 1, вторинними 

пустотами покладів газу ущільнених колекторів є пустоти ущільнення.  

 

4.4.2 Результати визначення структури пустотного простору 

 

Визначення структури пустотного простору для свердловини №11 

Святогірська проводилося для декількох груп порід, що виділені в залежності від 

пружних властивостей матриці, які, в свою чергу, залежать від катагенетичних 

перетворень порід, седиментологічних особливостей та петрофізичних 

властивостей. 

Для пропластків перспективних на газ ущільнених колекторів інтервалу 

4148-4277 м характерним є те, що найбільший внесок в пустотний простір роблять 

міжгранулярні пустоти. При цьому розподіл пустот ущільнення дублює характер 

розподілу міжгранулярних пустот (збільшення загальної пористості призводить до 

одночасного збільшення вмісту як міжзернових пустот, так і пустот ущільнення) 

(рис. 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20), а Кп (інт.гр) становить 3,5 ÷ 5,7 %, Кп 

(ущ) – 2,4 ÷ 3,5 %. Тріщини займають від 0,1 до 0,33 % від загального об’єму порід 

та нерівномірно розподілені по інтервалу. 
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Рис. 4.14 Відображення визначеної структури пустотного простору свердловини 

№11 Святогірська інтервал глибин 4148 – 4277 м. 

 

В інтервалі глибин 4311 – 4531 м перспективні пропластки характеризуються 

такими ж властивостями, як і вищележачі, а Кп (інт.гр) – 3,8 ÷ 5,2 %, Кп (ущ) – 

2,8 ÷ 3,9 %, Кп (тр) – 0,13 ÷ 0,30 %. 

 

Рис. 4.15 Відображення визначеної структури пустотного простору свердловини 

№11 Святогірська інтервал глибин 4311 – 4531 м. 
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Рис. 4.16 Відображення визначеної структури пустотного простору свердловини 

№11 Святогірська (горизонт М-6) інтервал глибин 4894 – 4959 м. 

 

В результаті кількісної оцінки пустотного простору інтервалу 4894 - 4959 м, 

встановлено, що основним типом пустот є міжзернові – 2 ÷ 5,2 %. В інтервалі 

4946 - 4947,4 м відсутні інші пустоти, окрім міжзернових. Пустоти ущільнення 

складають 0,5 – 3,3 %. Тріщини або ж зовсім відсутні, як в інтервалах 

4946,0 - 4947,4 м та 4957,8 - 4958,6 м, або ж становлять 0,002 ÷ 0,27 %. Порівнюючи 

з вищезалягаючими горизонтами, М-6 зберігає схожу характеристику: основний 

об’єм пустот – міжзерновий, пустоти ущільнення складають близький до 

міжзернових об’єм та корелюються з ними в залежності від загального об’єму 

пустот. Що стосується тріщин, - в горизонті М-6 майже не спостерігається їхнього 

розповсюдження на відміну від вищезалягаючих. Такий результат можливий з 

декількох причин: в горизонтах М-1 – М-5 використано для визначення пружних 

властивостей матриці синтетичну криву Vs, а в М-6 - зняту з ФКД; ущільнення в 

горизонтів М-6 та катагенетичні перетворення більші в порівняно з залягаючими 

на меншій глибині, тому тріщини в деяких випадках можуть бути закритими чи 

заміщені, наприклад, регенераційним кварцом; в менш ущільнених породах 

відбувається більш значне розповсюдження механічних тріщин. 
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Рис. 4.17 Відображення визначеної структури пустотного простору свердловини 

№17 Святогірська в інтервалі глибин 4218-4240 м (горизонт М-1). 

 

 

Рис. 4.18 Відображення визначеної структури пустотного простору свердловини 

№17 Святогірська в інтервалі глибин 4264-4400 м. 

 

Дослідження структури пустотного простору відкладів московського ярусу 

свердловини №17 Святогірська проводилося за двома комплектами даних: інтервал 

4218-4240 м та 4264-4400 м. В першому комплекті даних використано швидкість 

проходження поперечної хвилі знятої з ФКД, а в другому – синтетично згенеровану 
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криву. Враховуючи незначну відмінність у результатах визначення пружних 

параметрів матриці порід даних груп, висновки подані окремо. 

Найбільшу частину пустотного простору інтервалу 4218-4240 м займають 

пустоти ущільнення, Кп (ущ) – 0,2 ÷ 4,9 %, різнотипні міжгранулярні пустоти 

переважають тільки в інтервалі 4218,8 - 4220,1 м, в якому займають майже весь 

пустотний простір (що обумовлено високим вмістом глинистих мінералів 

(Vілліту = 22 %), Кп (інт.гр) – 1,8 ÷ 3,9 %. Тріщини наявні в різній кількості по всьому 

інтервалу досліджень, та характерне збільшення від верхньої частини горизонту до 

нижньої, Кп (тр) – 0,13÷0,44 %. 

Результати дослідження пустотного простору інтервалу 4264-4400 м 

показали, що основну частину пустотного простору складають міжгранулярні 

пустоти, Кп (інт.гр) – 2,6 ÷ 5,1 %, при цьому розподіл пустот ущільнення дублює 

розподіл міжзернових пустот (рис. 4.18), а Кп (ущ) – 2,1 ÷ 3,8 %. Тріщинна 

пористість становить 0,06 ÷ 0,54 %, для даного інтервалу характерний не 

рівномірний розподіл тріщинуватості, тобто не спостерігається тренду, що 

спричинено або ж великою потужністю інтервалу досліджень (150 м), або ж 

ідентифікації механічних тріщин. 

В свердловині №10 визначення структури пустотного простору проводилося 

в інтервалі глибин 3836 - 3860 м. Для даних відкладів характерно, що пустоти 

міжзернові та ущільнення сладають майже увесь пустотний простір, з 

переважаючим вмістом перших (Кп (інт.гр) – 1,7 ÷ 5,2 %, Кп (ущ) – 1,1 ÷ 3,8 %). 

Тріщини або ж майже повністю відсутні (0,0001 %), або ж займають 0,035 % від 

загального об’єму порід. 
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Рис. 4.19 Відображення визначеної структури пустотного простору свердловини 

№10 Святогірська (горизонт М-1). 

 

При дослідженні свердловини №16 використано результати вимірів в 

широкому інтервалі дослідження - 3923,8 - 4702 м. Як і в інших свердловинах 

площі основу пустотного простору складають міжзернові пустоти, Кп(інт.гр.) – 

3 ÷ 5,3 %, Кп(ущ) – 2 ÷ 3,5 %. Окрім цього в пустотний простір входять тріщини 

(Кп(тр) – 0,0018 ÷ 0,2 %). 

 

 

Рис. 4.20 Відображення визначеної структури пустотного простору свердловини 

№16 Святогірська. 
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Висновки до розділу 4 

1. Автором порівняно швидкість (час) проходження поперечної хвилі, знятої 

з фазокореляційної діаграми та змодельованої через рівняння Грінберга-Кастанья. 

Встановлено, що в інтервалах аргілітів та алевролітів відбувається накладання 

однієї кривої на іншу, а в газонасичених інтервалах – їх розходження. Також 

спостерігається тренд, – чим кращі колекторські властивості, тим більше 

розходження. 

2. Автором вперше для досліджувального регіону отримані кількісні дані про 

структуру пустотного простору порід-колекторів, перспективних на газ 

центрально-басейнового типу. Дослідження охопили московський ярус, що 

розкритий чотирма свердловинами Святогірської площі (№10, №11, №16 та №17).  

Визначення структури пустотного простору дозволило зрозуміти, що 

різнотипні міжзернові пустоти складають основу пустотного простору практично 

в усіх горизонтах, які досліджувалися. Також спостерігається закономірність: 

збільшення об’єму пустот призводить до одночасного збільшення вмісту 

міжзернових пустот та пустот ущільнення. Пустоти міжгранулярні складають від 2 

до 5,7 % від загального об’єму порід, а пустоти ущільнення – 0,5 ÷ 4,9 %. 

3. Одним з найважливіших питань в дослідженні покладів газу ущільнених 

колекторів є виділення зон з природною тріщинуватістю, або ж із системами 

природних тріщин чи зон розущільнення. Коефіцієнт тріщинної пористості 

відкладів, що досліджувалися, знаходиться в межах 0,002÷0,33 %. Згідно 

міжнародних практик, інтерес викликають породи з вмістом тріщин більше 0,1 %, 

що говорить про перспективу в плані інтенсифікації та розробки окремих 

горизонтів Святогірського родовища, як частини Співаківського ГР. 

4. Для потенційно продуктивних ущільнених порід - колекторів значення 

знятої кривої DTS більше від DTS змодельованої на 5.9 % - 24.2%. 

5. Подальші перспективи підвищення ефективності даного підходу пов’язані 

з використанням вимірів приладів крос-дипольного каротажу, мікроіміджерів та 

спектрометричного гамма-каротажу. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. Детально охарактеризовано літолого-петрофізичні властивості, 

взаємозв’язок між ними та фільтраційно-ємнісними характеристиками ущільнених 

порід-колекторів Співаківського газоносного району ДДЗ. Встановлено, що низькі 

колекторські властивості залежать не від літологічних та петрографічних 

особливостей порід, а від вторинних змін в процесі катагенезу. 

2. Знайшло подальшого розвитку вивчення структури пустотного простору 

ущільнених порід-колекторів московського ярусу з використанням результатів 

попластової та поточкової інтерпретації матеріалів ГДС. Встановлено, що 

різнотипні міжзернові пустоти складають основу пустотного простору практично 

в усіх горизонтах. Також спостерігається закономірність, що збільшення об’єму 

пустот призводить до одночасного збільшення вмісту міжзернових пустот та 

пустот ущільнення. Пустоти міжгранулярні складають – 2÷5,7 % від загального 

об’єму порід, а пустоти ущільнення – 0,5÷4,9 %. 

3. З обмеженого комплексу ГДС побудовано близьку до реального геологічного 

середовища мультимінералогічну модель, з використанням якої, в поєднанні з 

каротажними діаграмами, спрогнозовано синтетичні криві об’ємної густини та 

швидкості проходження поперечної хвилі, що в подальшому були використані для 

визначення пружних властивостей перспективних інтервалів. 

4. Для досліджуваного регіону використано підхід фізики порід (rock physics) 

для перевірки якості виміряного значення швидкості проходження поперечних 

хвиль. Окрім цього, виділено пропущені попередніми дослідженнями інтервали 

перспективні на газ ущільнених колекторів, в яких значення коефіцієнта відкритої 

пористості близьке до граничного, а також відмічається вплив газу на акустичні 

хвилі. Для потенційно продуктивних ущільнених порід - колекторів значення 

знятої кривої DTS більше від DTS змодельованої на 5.9 % - 24.2%. 

5. Встановлені геофізичні критерії виділення перспективних на газ ущільнених 

порід - колекторів теригенних відкладів касимовського ярусу верхнього карбону та 

московського ярусу середнього карбону: DTP – 200 - 240 мкс/м, Іg – 
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6,2 - 10,7 мкР/год, ПЕО – 20 - 70 Ом*м – для першого; DTP – 200-233 мкс/м, DTS – 

356-385 мкс/м, Іg – 4,2-10,5 мкР/год, ПЕО – 11-65 Ом*м – для другого.  

Загальні геофізичні критерії підрахункових параметрів та петрофізичних 

властивостей становлять:  

Кп,в – 4,5-9 %, Кпр - 0,01- 0,5 мД, Кзв – 68 – 82 %  - за керном;  

Кп,в – 4,5-10,5 %, Неф – 7,1-24,0 м, Кнг – 37-65 % - за геофізикою. 

Дослідження перспективних на газ ущільнених колекторів, що проведені 

автором, дозволили окрім геофізичних критеріїв, встановлених за каротажними 

даними, запропонувати петрофізичні критерії для відкладів нетрадиційного типу 

московського ярусу Співаківського газоносного району. Перспективні інтервали 

характеризуються високим ступенем капілярно та абсорбційно зв’язаної води з 

чого випливає малий розмір гирла пустот (або ж іншими слова радіусів капілярів) 

та висока звивистість каналів фільтрації. Проте низькі колекторські властивості 

дозволяють ущільненим пісковикам (з різним вмістом глинистих мінералів) бути 

перспективними для видобутку газу при пористості (Кп,в) більше 4,5 % та 

пустотному просторі, що складений хоча б на 9 % пустотами розміром 1 – 10 мкм, 

які представлені міжзерновими пустотами в матриці та цементі а також пустотами 

ущільнення. 

Петрофізичні критерії до пустотного простору перспективних на газ 

ущільнених порід-колекторів московського ярусу Співаківського газоносного 

району наступні: 

вміст пустот ущільнення 0,5 – 4,9 % (з середнім значенням 2 – 3 %); 

вміст міжзернових пустот 2 – 6 %; 

наявність природних мікротріщин (найбільший інтерес викликають інтервали з 

Кп,тр  > 0,1 %). 
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