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Анотація. У статті наводиться коротка характеристика олігоценового 

природного резервуару Південногвіздецького родовища. Розглядається питання 

визначення  типу пустотного простору порід-колекторів для складання моделі. 

Запропоновано графічну модель будови олігоценового пластового резервуару.  

Ключові слова: пустотний простір, порода-колектор, тріщинуватість, 

природний резервуар, моделювання.  

Abstract. This article provides a brief description of the Oligocene reservoir of 

Pivdennohvizdetske oilfield. The question of determining the type of hollow space of 

reservoir rocks for modeling is described. A graphical model structure of the 

Oligocene reservoir is proposed. 

Keywords: hollow space, reservoir-rock, fracturing, natural reservoir, 

modeling. 

Успішність проведення пошукових і розвідувальних робіт на нафту і газ у 

значній мірі залежить від достовірності даних про характер поширення порід-

колекторів (літофаціальна приналежність) та їх фільтраційно-ємнісних 

властивостей у межах локальних об’єктів. 



Південногвіздецьке родовище розташоване у межах Надвірнянського 

нафтопромислового району Передкарпатського прогину, відкрите у 1984 році 

свердловиною 2-Південногвіздецька. 

У геологічній будові структури беруть участь флішеві відклади верхньої 

крейди, палеоцену, еоцену, олігоцену та моласові утворення міоцену. 

Південногвіздецька антикліналь є фронтальною у четвертому ярусі 

структур. По утвореннях палеогену вона являє собою вузьку лінійно витягнуту 

асиметричну складку північно-західного простягання. 

Північно-східне крило її круте (кути нахилу досягають 60-90 градусів), 

значною мірою зрізане насувом, південно-західне – відносно похиле (до 30 

градусів) і широке. В межах родовища поперечними порушеннями складка 

розбита на два блоки: Битківський та Пасічнянський, а останній, у свою чергу, 

– на дві ділянки. 

Нафтогазоносність родовища пов’язана з утвореннями менілітової, 

вигодсько-пасічнянської та манявської світ палеогену. 

Породи-колектори палеогенових відкладів Південногвіздецького родовища 

є флішовими утвореннями. Вони представлені алевролітами, дрібно-, рідше 

середньо- і крупнозернистими пісковиками. Візуальний перегляд зразків керну, 

детальне літолого-петрографічне дослідження зразків порід-колекторів у 

шліфах, результати випробування свердловин свідчать про значну кількість у 

розрізі свердловин розущільнених зон та підвищену мікротріщинуватість порід, 

що вказує на розвиток саме порово-тріщинних колекторів, з переважанням 

пошарової літогенетичної тріщинуватості, що сприяє значним припливам 

нафти. 

Нашими дослідженнями [1, 2] встановлено, що в окремих інтервалах 

розрізу олігоценових відкладів Передкарпатського прогину літогенетичні 

тріщини впливають на формування фільтраційно-ємнісних властивостей порід-

колекторів. Згідно проведених нами досліджень частка об’єму літогенетичних 

тріщин у загальному об’ємі пустот олігоценових відкладів, визначена із 

співвідношення Ктр/Кп·100 % (де Ктр – розрахований у шліфах коефіцієнт 



тріщинної пористості, Кп – коефіцієнт загальної пористості за результатами 

лабораторних досліджень), становить від 1 % до 15 %. Таким чином доведено, 

що породи-колектори олігоценових відкладів Передкарпатського прогину 

відносяться до порово-тріщинних (переважне значення має літогенетична 

тріщинуватість порід-колекторів (рис.1)).  

 

Рис. 1. Системи паралельних тріщин вздовж нашарування у піскуватому 

алевроліті. Свердловина 3-Південногвіздецька, інтервал 3226-3234 м 

 

Коефіцієнт продуктивності свердловини 2–Південногвіздецька при 

депресії 4 МПа складає 25,3 м3/добу·МПа, ефективна товщина породи-

колектора 30,6 м, а середнє значення поверхневої густоти літогенетичних 

тріщин 51 м-1 (встановлено нами під час дослідження шліфів). Визначивши 

коефіцієнт тріщинної пустотності за номограмами [3] отримуємо 
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==трК %, що дещо більше середнього значення отриманим за 

розрахунками у шліфах (0,3–1,53%). 

Те, що на родовищах Надвірнянського нафтопромислового району загалом 

та Південно-Гвіздецькому родовищі зокрема працює порово-тріщинний тип 



колектора можна підтвердити також шляхом порівняння фактичних початкових 

дебітів свердловин родовища з імовірними припливами рідин до вибою 

свердловин, підрахованими за формулою Дюпюї, яка має наступний вигляд: 
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де Q – дебіт свердловини, м3/с;  k – проникність, м2; h – ефективна 

товщина, м; ∆Р = Рк – Рс, де Рк – тиск на контурі живлення, Па; Рс – тиск на 

вибої свердловини, Па; μ – в’язкість нафти, Па·с; Rк – радіус контура живлення, 

м; rс – приведений радіус свердловини, м. 

Таким чином припливи нафти до вибою свердловини 2 становить: 
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що в перерахунку на 1 добу становить Q2 = 1,201∙10-3∙86400∙0,8167 = 

84,75 (т/добу), при чому початковий дебіт нафти при випробуванні свердловини 

складав Q2поч = 177 т/добу. Це вдвічі більше від розрахункового, що однозначно 

вказує на високі фільтраційні властивості порід-колекторів зумовлені їх 

тріщинуватістю. 

Севердловина № 2 введена в експлуатацію з депресією на пласт в 4 МПа та 

дебітом 100 т/добу. Розрахуємо дебіт сврдловини при такій депресії на пласт:  
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що в перерахунку на 1 добу становить Q2 = 0,48∙10-3∙86400∙0,8167 = 

33,88 (т/добу). Як видно з розрахунків при меншій депресії на пласт дебіт 

свердловини втричі більший від розрахункового, що свідчить про більшу 

продуктивність свердловини. Це на нашу думку зумовлене меншим змиканням 

тріщин, а отже, кращим дренуванням пласта . 

Отже, у породах-колекторах Південногвіздецького родовища за типом 

структури пустотного простору розділяються порові, порово-тріщинні або 

тріщинно-порові колектори. Тектонічні тріщини мають велике розкриття та 

значно впливають на особливості роботи експлуатаційних свердловин. У той 



же час літогенетична тріщинуватість завдяки своїй притаманності усім 

осадовим породам завдяки дії накладених тектоно-фізичних процесів має 

широке розповсюдження у межах Передкарпатського прогину. 

В.А. Невський [4] відзначає, що літогенетичні тріщини у теригенних 

породах-колекторах утворюються під дією внутрішніх напружень, що 

виникають у процесі формування і подальших змін осадових порід. Крім цього 

автор звертає увагу на те, що досить часто спостерігаються складні поєднання 

літогенетичних і тектонічних тріщин. 

На локальних підняттях розподіл тріщинуватості визначається їх 

морфологією [5]. Процес складкоутворення в осадових товщах зумовлений або 

переміщенням блоків фундаменту вздовж розломів (переважно на платформах), 

або дією тангенціальних сил (у складчастих областях), що зумовлює зміни 

тектонічних напруг всередині товщі порід і формування мікротріщин. Причому 

у найбільш дислокованих ділянках локальних структур густота тріщин 

збільшується, особливо у місцях згину та підвертання порід-колекторів. 

Найефективнішим методом дослідження структури пустотного простору 

порово-тріщинних порід-колекторів, а особливо параметрів їх тріщинуватості, є 

комплексні мікроскопічні дослідження з використанням цифрового, 

поляризаційного і люмінесцентного мікроскопів [2]. Такі дослідження 

дозволяють вивчати особливості структури пустотного простору та 

нафтонасичення порово-тріщинних порід-колекторів, а також здійснювати 

прямі визначення величини розкриття тріщин.  

Методика побудови моделі пластового резервуару ґрунтується на основі 

досліджень авторів [6], які змоделювали будову резервуарів і розміщення в них 

колекторів менілітових відкладів по свердловинах Пнівсько-Делятинської лінії 

складок. Вони стверджують, що часте перешаровування алевро-псамітів 

незначної товщини та аргілітів у розрізі олігоценових відкладів створює 

сприятливі умови для утворення порово-тіщинних та тріщиних колекторів. 

За результатами проведених досліджень та узагальнень теоретичного і 

експериментального геолого-геофізичних матеріалів нами створено модель 



будови олігоценового резервуару Південногвіздецького родовища по лінії 

свердловин 22, 2, 23, 25, 3 (рис.2). 

Отже, побудова геологічних моделей резервуарів може суттєво сприяти 

виявленню мінливості ємнісно-фільтраційних властивостей порід-колекторів по 

площі та розрізу окремих локальних об’єктів. Модель розповсюдження 

колекторів у межах резервуарів дозволить ефективніше виявляти найбільш 

продуктивні горизонти з порово-тріщинними колекторами.  

 
Рис. 2. Модель геологічної будови олігоценового резервуару 

Південногвіздецького родовища по лінії свердловин 22, 2, 23, 25, 3  

 

Дослідження особливостей будови пустотного простору порід-колекторів 

та розчленування розрізу на окремі об’єкти з різними типами колекторів 

важливо проводити ще на етапі пошуково-розвідувальних робіт, а особливо під 

час розробки родовищ. Це дозволить вивчити просторове поширення зон 

порово-тріщинних колекторів у межах родовищ та ефективніше їх розробляти. 

Отже, за результатами наших досліджень породи-колектори за типом 

структури пустотного простору розділялись на порові та порово-тріщинні типи 

колектора. Це дозволить більш достовірно виділяти зони порово-тріщинних 

колекторів з покращеними фільтраційно-ємнісними властивостями. 
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