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Анотація. Стаття містить результати вивчення впливу геологічних 

чинників на процес розробки газових покладів. З цією метою описані основні 

риси геологічної будови та літолого-фаціальна характеристика продуктивних 

горизонтів газових родовищ Передкарпаття. Досліджена мінливість 

колекторських властивостей по площі та розрізу продуктивних горизонтів. 

Оцінено її вплив на характер розробки газових покладів шляхом 

математичного моделювання. Зроблено висновки, які допоможуть врахувати 

певні геологічні особливості при проектуванні процесів розробки та уникнути 

економічних втрат. 

Ключові слова: розробка газових покладів, неоднорідні колектори, газові 

родовища, геолого-промислові особливості.  

Abstract. The article contains the results of a study geological factors at the 

process of the development of the gas deposits.  For this purpose the main features of 



geological structure and lithofacies characteristics of productive horizons of  gas 

fields of Precarpathians  have been described. Variability of reservoir properties on 

the area and the section of productive horizons ND-8, ND-9 of Ugersko gas deposit   

has been explored. Its influence at the nature of the development of the gas deposits 

by mathematic modeling has been  estimated. The conclusions which will help to 

consider certain geological features in the design of the development processes and 

to avoid economic losses have been made. 

Key words: development of gas deposits, miscellaneous collectors, gas fields, 

geological and industrial features. 

Вступ. 

Газова промисловість України, як і більшості газовидобувних країн світу, 

пройшла період максимального обсягу видобутку, за яким неминуче настає 

спад. Головною причиною зменшення видобутку газу в Україні є закономірний 

перехід більшості основних за видобутком та запасами родовищ у пізню стадію 

розробки, що характеризується значним їх виснаженням. З іншого боку, час 

відкриття великих родовищ, за рахунок яких забезпечувався приріст запасів, 

минув, а геолого-розвідувальними роботами відкриваються, в основному, дуже 

дрібні, дрібні та середні родовища. Прирости розвіданих запасів не 

компенсують навіть поточного видобутку газу. Тому головним напрямом 

збільшення рівнів видобутку вуглеводнів та досягнення високих значень 

кінцевих коефіцієнтів їх вилучення є масштабне вдосконалення існуючих 

систем розробки родовищ нафти і газу з використанням сучасних наукоємних 

технологій. 

Огляд літератури. 

Автори на протязі багатьох років брали безпосередню участь в 

обґрунтуванні систем розробки  і експлуатації великих газових родовищ. Це 

насамперед: О. Ф. Андреєв, С. Н. Бузінов, П. А. Гереш, Г. А. Зотов, В. 

Н.Маслов, Е. М. Нанівський, В. В. Ремізов, Н. Г. Степанов  та інші. 

На даний момент створені сучасні теоретичні основи та накопичена значна 

практика розробки родовищ природного газу. 



Значний внесок у теорії розробки газових родовищ внесли і наші 

співвітчизники: Р.М.Кондрат, В.С.Бойко, М.П.Деркач, О.В.Шебан, О.М.Іщенко. 

Проте, в роботах не вказано, як врахувати фактор неоднорідності 

колекторів ще на стадії проектування процесу розробки газових родовищ. 

Основний текст. 

На сьогоднішній день добре вивчена методика розробки газових покладів, 

розташованих в однорідних колекторах. Разом із тим неврахування складної 

геологічної будови, великої фільтраційної неоднорідності, розчленованості і 

переривчастості колекторів  при проектуванні розробки газових покладів є 

причиною відхилення фактичних показників розробки від проектних. 

 Вивчалися основні риси геологічної будови та фільтраційно-ємнісні 

характеристики колекторів газових родовищ Зовнішньої зони 

Передкарпатського прогину. В роботі представлені результати аналізу 

мінливості колекторських властивостей продуктивних горизонтів НД-8 і НД-9 

Угерського родовища (табл. 1). 

 Особливістю сарматських відкладів є чергування в розрізі піщаних і 

глинистих порід. Нерідко пісковики виклинюються по простяганню, або 

виклинюються розділяючи їх прошарки глинистих порід. Товщина пісковиків і 

алевролітів дуже мінлива. 

Величина ефективної товщини, піщанистості, пористості і проникності 

продуктивних товщ в умовах Угерського родовища, пов’язаних з теригенними 

відкладами сарматського ярусу, значно змінюються по розрізу і по площі. 

Так, наприклад, у розрізі свердловини 252, ефективна товщина окремих 

пропластків змінюється від 0,7 до 10 м, значення пористості – від 16 до 26 %, 

проникності – від 3∙10-15 м2 до 400∙10-15 м2.  Таке коливання перелічених 

параметрів характерне і для розрізів решти свердловин. 

Для вивчення мінливості параметрів пласта по площі родовища були 

побудовані графіки зміни ефективної товщини пісковиків і алевролітів 

експлуатаційних об’єктів НД-8 і НД-9 Угерського родовища, а також карти 

піщанистості, пористості і проникності. 



  Таблиця 1   

Геолого-промислова характеристика об'єктів розробки 

 
Простежуючи зміни вказаних параметрів по площі для  колекторів 

експлуатаційного об’єкту Угерського родовища, можна зробити висновок, що 

значення ефективної товщини продуктивних відкладів по площі дуже 

змінюється, найвищі її показники – 63,9 м, 62,5 м по свердловинах відповідно 

252, 177 – спостерігаються в склепінні структури; по мірі віддалення від 

центральної частини Угерської структури ефективна товщина зменшується до 

20 м; в північно-східному напрямку колектори виклинюються. 

Параметри Угерське газове родовище 
Продуктивний горизонт НД-8(XVI) НД-9 (XV) 

Геологічний вік нижній сармат нижній сармат 
Рік відкриття 1946 1946 

Рік вводу в розробку 1949 1948 
Тип покладу пластовий 

склепінний 
пластовий 
склепінний 

Площа газоносності, початкова,   
км² 

35,7 12,5 

Глибина залягання, м 686-777 716-777 
Абсолютна відмітка ГВК 

початкова, м                   кінцева, м 
-495                        -                     -495                           

-485,2-502,4 
Загальна товщина горизонту, м 1 - 30 7 - 95 

Ефективна товщина горизонту, м 1 - 25 4 - 45 
Порода-колектор пісковик, алевроліт пісковик, алевроліт 

Піщанистість 0,17-0,7 0,17-0,7 
Відкрита пористість,% 15-27 15-27 
Проникність, 1∙10−15м² 1-350 1-350 

Карбонатність, % 4-30 5-25 
Початковий пластовий тиск, МПа 7,23 7,23 

Кінцевий пластовий тиск, МПа 2,1 2,77 
Пластова температура, °К 304 304 

Початкові запаси газу, млн.м3 2400 1470 
Об′єм відібраного газу, млн.м3 1930,6 1020,8 
Залишкові запаси газу, млн.м3 469,4 449,2 

Режим роботи покладу газовий газовий 
% обводнення 2 2 

Кількість діючих вердловин  9 7 
Кількість обводнених свердловин - - 



Для вивчення характеру і закономірностей зміни колекторських 

властивостей пласта були побудовані карти піщанистості, пористості (рис.1), 

проникності (рис.2). Із складених карт видно, що ізолінії піщанистості, 

пористості і проникності мають приблизно однакову форму, що свідчить про 

те, що зміна перелічених колекторських властивостей по площі має загальну 

закономірність для всіх трьох показників. 

В склепінній і присклепінній частинах Угерської структури відзначаються 

максимальні значення перелічених параметрів. Величина піщанистості 0,6 – 

0,7, пористості 23 – 23 – 25 %, проникності 160·10-15 м2 - 170·10-15 м2. Причому, 

найбільш різке зменшення значень всіх показників відбувається у напрямку до 

східної частини Угерської площі, де пісковики і алевроліти продуктивного 

горизонту заміщуються глинами. 

 
Рис.1. Карта пористості горизонту НД-8 Угерського газового родовища 



 
Рис.1. Карта проникності горизонту НД-8 Угерського газового родовища 

 
 

Для детального вивчення впливу неоднорідності пластів-колекторів на 

процес розробки газових покладів було проведено математичне моделювання 

розробки газових покладів в умовах неоднорідних колекторів. 

Розрахунки проводились для умов елемента покладу радіусом 1000 м, 

складеного двома пластами товщиною по 10 м і проникністю, відповідно 

100 ∙ 10−15 і 10 ∙ 10−15 м2. 

Умовна свердловина знаходиться в центрі елемента. Для спрощення 

розрахунків рух газу в пласті приймався за лінійним законом: 

 𝑃𝑝𝑙2 − 𝑃𝑣𝑦𝑏.
2 = 𝑎 ∙ 𝑄 ,                                                     (1)  

де 𝑃𝑝𝑙  і 𝑃𝑣𝑦𝑏. – пластовий і вибійний тиски по свердловині, МПа; 

     Q – робочий дебіт свердловини, тис.м3⁄добу; 𝑎  - коефіцієнт 

фільтраційного опору, який згідно з (16) можна записати в такому вигляді: 

𝑎 = 116𝜇𝑧𝑇𝑝𝑙
𝜋𝑘ℎ𝑃𝑎𝑡𝑇𝑠𝑡

𝑙𝑛 𝑅𝑘
𝑅𝑐

  ,                                                      (2) 



де μ – динамічна в’язкість газу, МПа∙ с;  𝑧 - коефіцієнт над стисливості 

газу;     𝑇𝑝𝑙  і 𝑇𝑠𝑡  - пластова і стандартна температури, К;     𝑘 - проникність 

пласта, 1∙10-15 м2;     ℎ - товщина пласта, м;     𝑃𝑎𝑡 - атмосферний тиск, МПа;     

𝑅𝑘 і 𝑅𝑐 - радіус елемента покладу і радіус свердловини, м. 

Для спрощення розрахунків коефіцієнт надстисливості газу прийнятий 

рівним 1,  𝑇𝑝𝑙 = 𝑇𝑠𝑡 = 293 К . 

Початкові запаси газу для кожного пласта визначались за формулою: 

𝑄𝑧𝑎𝑝 = 𝜋𝑅2𝑚𝛽ℎ 𝑃𝑇𝑠𝑡
𝑧𝑃𝑎𝑡𝑇𝑝𝑙

 .                               (3) 

Відповідно, 𝑄𝑧𝑎𝑝1 = 𝑄𝑧𝑎𝑝2 = 620 млн.м3. 

Загальні запаси елемента пласта  𝑄𝑧𝑎𝑝1 + 𝑄𝑧𝑎𝑝2 = 1240 млн.м3. 

Газонасичений об’єм кожного пласта Ω складає: 

Ω = 𝑄𝑧𝑎𝑝𝑧𝑃𝑎𝑡𝑇𝑝𝑙
𝑃𝑝𝑙.0𝑇𝑠𝑡

  ,                                            (4) 

Ω1 = Ω2 = 6,28 млн.м3. 

В процесі розробки елемента покладу для першого пласта рівняння руху 

газу до вибою свердловини буде мати вигляд: 

𝑃𝑝𝑙.12 − 𝑃𝑣𝑦𝑏.1
2 = 𝑎1𝑞1 ,                                   (5) 

для другого пласта  

𝑃𝑝𝑙.22 − 𝑃𝑣𝑦𝑏.2
2 = 𝑎2𝑞2 .                                  (6) 

Приймаючи  𝑃𝑣𝑦𝑏.1 = 𝑃𝑣𝑦𝑏.2  ; 𝑄 = 𝑞1 + 𝑞2  (дебіт свердловини в цілому), 

одержимо таке рівняння: 

𝑃𝑝𝑙.12 − 𝑃𝑝𝑙.22 = 𝑎1𝑞1 − 𝑎2𝑞2 .                       (7) 

Розрахункова формула для визначення поточних пластових тисків і 

робочих дебітів окремих пластів, виходячи з формули (5.7), прийме вид: 

𝑃𝑝𝑙.12 − 𝑃𝑝𝑙.22 = �𝑃𝑝𝑙.1𝑖−1 −
𝑞1𝑖−1
2𝑎1

∆𝑡�
2
− �𝑃𝑝𝑙.2𝑖−1 −

𝑞2𝑖−1
2𝑎2

∆𝑡�
2

= 𝑎1𝑞1𝑖 − 𝑎2𝑞2𝑖 (8)                                   

де  𝑃𝑝𝑙.1𝑖−1, 𝑃𝑝𝑙.1𝑖 , 𝑃𝑝𝑙.2𝑖−1, 𝑃𝑝𝑙.2𝑖, 𝑞1𝑖−1, 𝑞1𝑖, 𝑞2𝑖−1, 𝑞2𝑖 - пластові тиски і робочі 

дебіти для кожного пласта для моментів часу 𝑡𝑖−1 і 𝑡𝑖; 



∆𝑡 = 𝑡𝑖 − 𝑡𝑖−1  - інтервал часу між окремими моментами розрахунку. Для 

нашого варіанта прийнято  ∆𝑡 = 365 діб;𝑎1  і 𝑎2  - коефіцієнти фільтраційних 

опорів для кожного пласта. Розраховані за формулою (2). 

 𝑎1 = 0,0436 МПа² ⁄ тис.  м3 ⁄ добу ;  𝑎2 = 0,436 МПа² ⁄ тис.  м3 ⁄ добу. 

𝑎 = 𝑇𝑠𝑡∙Ω
𝑇𝑝𝑙∙𝑃𝑎𝑡

                                                 (9) 

Для нашого випадку  𝑎1 = 𝑎2 = 62млн.м3.  

Розрахунки проводились за допомогою персонального комп’ютера. Була 

складена програма обчислення основних параметрів розробки покладів.  

Результати обчислень показали, що у перший період розробки працює в 

основному високопроникний пласт 1. У міру його більш високого дренування 

тиск знижується у ньому більш інтенсивно, ніж у низькопроникному пласті 2. 

Так, після 10 років розробки пластовий тиск по пласту 1 склав 2,45 МПа, 

тоді як по пласту 2 він був рівним 5,78МПа. 

У зв’язку з більш низьким пластовим тиском робочий дебіт пласта 1 різко 

знизився і десь на 13 році розробки став рівним дебіту пласта 2. Пластовий тиск 

пласта 1 на цей момент склав 0,99 МПа, пласта 2 – 4,65 МПа. 

Через 20 років розробки тиск у пласті 1 знизився усього до 0,29 МПа, у 

пласті 2 він ще був рівним 3,20 МПа. З цього моменту пласт 1 перестає 

віддавати газ, а у зв’язку з поступовим зменшенням відбору газу з свердловини 

починається переток газу з пласта 2 у пласт 1 і поступове вирівнювання 

пластових тисків. 

Характер залежності динамічного пластового тиску (а саме цей тиск 

визначають у реальних промислових умовах) дещо складніший, ніж повинен 

бути для умов однорідного пласта. В перший період темп падіння динамічного 

пластового тиску є досить високим. Поступово він суттєво зменшується, а при 

незначних відборах газу на останній стадії розробки відбувається навіть ріст 

динамічного пластового тиску. 



Слід відмітити, що саме такий характер має залежність 𝑃𝑝𝑙
𝑧

= 𝑓(∑𝑄)  по 

Угерському газовому родовищі. У той же час по Богородчанському газовому 

родовищу, де пласти більш однорідні, ця залежність близька до прямолінійної. 

Дані розрахунки показують, що поступове виположування кривої 

залежності 𝑃𝑝𝑙
𝑧

= 𝑓(∑𝑄)  пов’язане не лише з проявленням пружно-

водонапірного режиму пласта, а може також пояснюватись різними умовами 

дренування окремих пластів, які мають відмінні характерні властивості.  

Для умов роботи неоднорідних пластів залежність 𝑃𝑝𝑙
𝑧

= 𝑓(∑𝑄)  має вид 

кривої, випуклої до осі абсцис, яка залягає нижче прямої, характерної для 

роботи однорідного пласта при газовому режимі. 

Якщо підрахувати початкові запаси газу традиційним методом по 

початковій ділянці залежності, то вони складуть усього 1040 млн. м3, що на 

16% нижче реальних запасів газу в пласті. 

Слід відмітити, що при підрахунку запасів газу за методом падіння 

пластового тиску в покладах, пов’язаних з сарматськими відкладами, які 

характеризуються суттєвою неоднорідністю, мало місце значне заниження 

початкових запасів газу по Хідновичському, Угерському, Опарському, 

Свідницькому та інших родовищах. 

У розглянутому прикладі більш близькими будуть початкові запаси газу, 

підраховані за початковою і кінцевою точках залежності 𝑃𝑝𝑙
𝑧

= 𝑓(∑𝑄). Вони 

складуть 1205 млн. м3, що лише на 2,8% менше фактичних. 

Даний розрахунок зроблений для умов дренування двох пластів з різною 

проникністю. В принципі, такі розрахунки можна провести для умов роботи 

трьох або більше пластів. Проте характер протікання процесу від цього 

практично не змінюється. 

Висновки. 

У результаті математичного моделювання процесу розробки газового 

покладу в умовах неоднорідних колекторів можна зробити такі висновки: 



1. При розробці неоднорідних пластів на першій стадії дренуються в 

основному високопроникні пласти. По мірі росту пластової депресії у 

низькопроникних пластах дебіт їх поступово росте і на заключній стадії 

розробки можливий навіть переток газу з низько проникнихпластів у високо 

проникні. 

2. Залежність 𝑃𝑝𝑙
𝑧

= 𝑓(∑𝑄) для умов дренування неоднорідних пластів має 

вигляд кривої лінії, випуклої до осі абсцис. Відхилення вверх розрахункових 

точок на останній стадії розробки часто помилково інтерпретується як 

проявлення пружно-водонапірного режиму, хоча воно може бути пов’язане з 

підключенням в активну роботу низькопроникних пластів. У даному випадку 

можливість  проявлення пружно-водонапірного режиму повинна бути 

підтверджена іншими факторами: обводнення свердловини, підйом ГВК тощо. 

3. Запаси газу в умовах дренування неоднорідних пластів, визначені на 

початковій ділянці залежності 𝑃𝑝𝑙
𝑧

= 𝑓(∑𝑄), у певній мірі занижені. 

Початкові (а відповідно і залишкові) запаси газу необхідно оцінювати за 

початковим і кінцевим тисками з урахуванням можливого обводнення пласта. 

Обводненість пласта слід оцінювати об’ємним методом за висотою підйому 

ГВК. 
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