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ВСТУП 

Навчальна дисципліна  Гідрогеологія родовищ нафти і газу є складовою 
освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем «магістр» галузі знань 0401 Природничі науки з напряму підготовки 
040103 «Геологія»,спеціальності - 8.04010302 «Гідрогеологія» 
        Дана дисципліна за вибором студента. 
Викладається у 3 семестрі 2 курсу магістратури в обсязі  108 год.  
 (3 кредити ECTS) зокрема: лекції – 34 год., практичні 17 год., самостійна 
робота – 57 год. У курсі передбачено 2  змістових модулі та 2 модульні 
контрольні роботи. Завершується дисципліна іспитом  в письмово-усній формі. 

Мета дисципліни – надання базових знань студентам про основні фізико-
хімічні властивості підземних вод; умовами формування підземних вод 
нафтових і газових родовищ; основними генетичними типами вод 
нафтогазоносних басейнів; гідрогеологічними вишукуваннями і дослідженнями 
в районі видобутку покладів нафти і газу. 

Завдання - розгляд теоретичних питань міграції, консервації і деструкції 
вуглеводнів і обґрунтування нафтогазопошукових показників. До нафтогазової 
гідрогеології також відноситься напрямок, пов’язаний з дослідженнями при 
створенні та експлуатації підземних сховищ вуглеводнів і закачуванням 
промстоків в поглинаючі горизонти. Студенти отримають уявлення про 
техногенне забруднення підземних вод при розробці родовищ нафти і газу. 

Предмет вивчення - вивчення характеристики типів підземних вод, їх 
геохімічного складу й генезису з метою визначення ролі підземних вод у 
міграції та акумуляції нафти і газу. 

Структура курсу: навчальна дисципліна складається з двох модулів. 
Перший модуль складається з 5-ти тем (9 лекцій), другий – з 7-ти тем (8 лекцій). 
Детальніше структура навчальної дисципліни, тематичний план лекцій і 
лабораторних занять викладені в таблиці на стор. 9. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
    знати:  
- хімічний склад природних вод; 
- особливості руху підземних вод і розсолів; 
- основні умови формування підземних вод нафтових і газових родовищ;  
- генетичні типи вод нафтогазоносних басейнів; 
- методику нафтогазових гідрогеологічних досліджень. 

вміти:  
- будувати та інтерпретувати гідрогеохімічні та гідрогеодинамічні карти і 

розрізи; 
- виконувати гідрогеологічні дослідження при пошуках, розвідці і 

видобутку нафти і газу; 
- оцінювати нафтопошукове та промислове значення підземних вод. 
Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівців - 

навчальна дисципліна „Гідрогеологія родовищ нафти і газу” є складовою циклу 
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професійної практичної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 
підготовки «магістр» спеціальності «гідрогеологія». 

    Зв’язок з іншими дисциплінами: для опанування навчальної дисципліни 
необхідні знання з «Фізики», «Математики», «Хімії», «Гідрології», „Екологія”, 
„Пошуки та розвідка родовищ корисних копалин”. Знання, отримані при 
вивченні „Гідрогеології родовищ нафти і газу”, будуть корисні при написанні 
кваліфікаційної роботи та в майбутній професійній діяльності. 

 
Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти. 

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 
У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1 - 5, а у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – 

теми  6 - 12.  
Оцінювання за формами контролю:  

ЗМ1 ЗМ2  
Min. – 10 балів Max.– 30 балів Min.–10 балів Max. – 30 

балів 
Модульна 
контрольна 
робота 

10 30 10 30 

Студенти, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий 
мінімум – 20 балів, не допускаються до іспиту і вважаються такими, що не 
виконали всі види робіт, які передбачені навчальним планом на семестр з 
дисципліни «Гідрогеологія родовищ нафти і газу». 

 У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та 
перездачі здійснюються у відповідності до «Положення про порядок 
оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації 
навчального процесу» від 1 жовтня 2010 року. 

При простому розрахунку отримаємо: 
 Змістовий 

модуль1 
Змістовий 
модуль2 

Залік Підсумкова 
оцінка 

Мінімум 10 10 15 35 
Максимум 30 30 40 100 

При цьому, кількість балів: 
 1-34 відповідає оцінці «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни; 
 35-59 відповідає оцінці «незадовільно» з можливістю повторного складання; 
 60-64 відповідає оцінці «задовільно» («достатньо»); 
 65-74  відповідає оцінці «задовільно»; 
 75 - 84 відповідає оцінці «добре»; 
 85 - 89 відповідає оцінці «добре» («дуже добре»);   
 90 - 100 відповідає оцінці «відмінно». 

 
 
Шкала відповідності  



 5 
За 100 – бальною 
шкалою 

За національною 
шкалою 

90 – 100 5 відмінно 
85 – 89 
75 – 84  

4 добре 

65 – 74  
60 – 64  

3 задовільно 

35 – 59  2 не 
задовільно 

1 – 34    
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ПРОГРАММА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Змістовний модуль 1. Формування підземних вод 

Тема 1.  Вступ. Історія розвитку та сучасний стан гідрогеології родовищ 
нафти і газу  ( 7 год.). 
Історія виникнення гідрогеології нафтогазових родовищ. Американські та 
російські дослідники. Суміжні води в нафтогазових родовищах як особливий 
вид. Інтерпретації і систематизації хімічного складу даних вод. Систематизація і 
узагальнення гідрохімічних даних про нафтогазові води В. А. Суліна. Історія 
активного вдосконалення нафтогазової гідрогеології в часи Радянського союзу. 
Нові суміжні науки гідрогеохімія, гідродинаміка, пелеогідрогеологія та інші. 
Сучасне вивчення нафтогазових басейнів. 
Тема 2.  Рух підземних вод і розсолів  (8 год.). 
Види руху підземних вод – турбулентний , ламінарний.  Види руху з точки зору 
води як розчину – вимушена конвекція, природна конвекція, молекулярна 
дифузія. Лінійний закон фільтрації Дарсі. Елементи потоку – п’єзометричний 
напір, напірний градієнт, лінії рівних напорів, лінії току, швидкість фільтрації і 
витрата потоку. Особливості руху підземних вод і розсолів. Рух приісних, 
мінеральних вод та розсолів. Вплив на рух таких властивостей води як в’язкість, 
мінералізація, густина, та інші. Основні поняття про наведені тиски та їх вплив 
на рух води. 
Тема 3. Формування підземних вод і розсолів (10 год.). 
Шляхи утворення підземних вод. Ендогенний процес утворення. Езогенний 
процес утворення( седиментаційний та інфільтраційний шлях). Формування 
хімічного складу підземних вод і розсолів. Катіонний обмін. Хімічний склад 
породоутворюючих мінералів. Вплив температури. Гази у водоносних товщах. 
Мікроорганізми та фізичні процеси (випаровування, дія гравітації). 
Седоментогенні, відродженні, інфільтрогенні, ендогенні води. Їх особливості, 
умови утворення та запаси на Землі.  
Тема 4. Формування вод нафтових і газових родовищ. Генетичні типи вод. 
Літогенез і гідрогеологічні процеси (8 год.).  
Генетична класифікація А.А. Карцева. Седоментогенні води. Елізійний тип 
водообміну. Зв'язок  сидементогенних та відроджених вод. Інфільтрогенні води, 
їх формування.  Ендогенні води – конденсаційні та магматогенні. Джерела 
формування сольового та газового складу підземних нафтогазоносних басейнів. 
Процеси літогенезу та діагенезу. Накопичування та руйнація запасів вод 
відповідно до елізійного та інфільтраційного періодів. 
Тема 5. Гідрогеологічні умови формування, збереження і руйнування 
покладів нафти і газу(8 год.). 
Роль водних розчинів у процесах формування та руйнування нафтогазових 
покладів. Первинна міграція як процес переміщення нафтогазових компонентів 
у пласт колектор. Вторинна міграція процес формування нафтогазового 



 7 
покладу. Умови та фактори що впливають на процеси міграції. Види  
руйнування нафтогазових покладів. Механічне(гідравлічне). Фізико-хімічне. 
Біологічне. 

 
Змістовний модуль 2. Гідрогеологічні методи вивчення родовищ нафти і газу 
Тема 6. Гідрогеологічні критерії оцінки перспектив нафтогазоносності. 
Гідродинамічні пастки ( 11 год.). 
Регіональна, зональна, локальні види оцінок. Раціональний комплекс 
гідрогеологічних критеріїв за А.А. Карцевим. Газові показники. Органо-
гідрохімічні. Мінерально-гідрохімічні. Гідродинамічні .Гідротермічні. 
Палеогідрогеологічні.  Умови виникнення гідродинамічних пасток. Динамічний 
стан водонапірної ситеми. Вплив зміни колекторських властивостей. Екрановані 
поклади нафти та газу умови виникнення та знаходження. 
 
Тема 7. Геолого-гідрогеологічне моделювання при розробці родовищ нафти 
і газу. Промислова класифікація вод.  (8 год.). 
Способи отримання інформації для моделювання. Види моделювання. Дані які 
використовуються для того чи іншого виду моделювання. Просторово-
геологічне відношення вод до докладу як головний критерій промислової 
класифікації. Групи класифікованих вод. Вплив гідрогеологічних умов на 
розподіл тисків.  Гідрогеологічні умови при освоєнні нафтогазових родовищ. 
Класифікація А.А. Карцева геогідродинамічних систем (ГГДС). 
 
Тема 8. Гідрогеологічні умови прояву різних режимів нафтогазоносних 
пластів. Використання гідрогеологічних даних при проектуванні розробки 
нафтових і газових родовищ (10 год.). 
Поклади нафти і газу як складова природних водонапірних систем. Жорсткий, 
пружний та газовий режими водонапірних систем. Дані які уточнюють запаси 
вуглеводнів. Гідрогеологічні дані як критерій вибору методу розробки. 
Гідрогеологічна інформація при розробці покладу. 
 
Тема 9. Гідрогеологічні методи контролю розробки нафтових і газових 
родовищ (8 год.). 
Гідрогеологічні дані що використовуються в процесі розробки родовища. Зміна 
родовища в часі. Контроль обводнення свердловин. Гідрогімічний метод 
контролю. Утворення солей підчас розробки родовищ. Контроль за соленосними 
водами. Методи боротьби з засоленням колекторів та свердловин.  
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Тема 10. Техногенні гідрогеологічні процеси при розробці нафтових і 
газових родовищ (10 год.). 
Знання про технічні гідрогеологічні процеси. Практичне їхнє застосування. 
Забруднення грунтів і вод. Токсичні елементи які забруднюють середовище при 
розробці нафтогазових покладів за С.П. Якуцені. Негативні процеси пов’язані з 
розробкою нафтогазових родовищ. Усадка ґрунту, заболочування, термокарст та 
інші. 
Тема 11. Гідрогеологічні умови створення і контролю за роботою підземних 
сховищ вуглеводнів. Гідрогеологічні основи поховання промстоків (6 год.).  
Резервуаори що використовуються для зберігання природного газу, 
нафтопродуктів та промислових відходів. Проектні роботи. Гідрогеологічна 
інформація необхідна для проектування даних об’єктів . Гідрохімічний метод як 
основне джерело інформації для проектування ПСГ. Сутність даного методу. 
Історія застосування. Суть методу захоронення промислових стоків. Історія 
виникнення. Необхідні умови для використання. 
Тема 12. Техногенні гідрогеологічні аномалії і системи.  Геоекологічний 
моніторинг техногенних гідрогеологічних систем ( 8 год.). 
Техногенна метаморфізація пластових вод як супутній процес розробки 
нафтових родовищ. Зміна хімічного складу підземних вод. Вплив процесу 
розробки на кислотно-лужні та окисно-відновні характеристики. Мета 
геоекологічного моніторингу. Методичні та організаційні зобов’язання в 
моніторингу.  Штучно створені гідрогеологічні аномалії. Супутно видобуті води 
нафтогазових басейнів як промислова сировина. 
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СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 
Кількість годин № 

теми 
Назва лекцій 

лекції лабора
торні 

самост. 
робота 

Змістовий модуль 1. Формування  підземних вод 
1 Тема 1.  Вступ. Історія розвитку та сучасний стан 

гідрогеології родовищ нафти і газу. 
2 2 3 

2 Тема 2. Рух підземних вод і розсолів. 4  4 
3 Тема 3.  Формування підземних вод і розсолів. 

Седиментогенні, відродженні, інфільтрогенні та 
ендогенні води. 

4 2 4 

4 Тема 4.  Формування вод нафтових і газових 
родовищ. Генетичні типи вод. Літогенез і 
гідрогеологічні процеси.  

4 2 4 

5 Тема 5.  Гідрогеологічні умови формування, 
збереження і руйнування покладів нафти і газу. 

2 2 4 

 Модульна контрольна робота 1 2   
Змістовий модуль 2. Гідрогеологічні методи вивчення родовищ  

нафти і газу  
6 Тема 6.  Гідрогеологічні критерії оцінки 

перспектив нафтогазоносності.  
2 3 6 

7 Тема 7.  Геолого-гідрогеологічне моделювання при 
розробці родовищ нафти і газу. Промислова 
класифікація вод. 

2  6 

8 Тема 8.  Гідрогеологічні умови прояву різних 
режимів нафтогазоносних пластів. Використання 
гідрогеологічних даних при проектуванні розробки 
нафтових і газових родовищ. 

2 2 6 

9 Тема 9.  Гідрогеологічні методи контролю 
розробки нафтових і газових родовищ. 

2  6 

10 Тема 10.  Техногенні гідрогеологічні процеси при 
розробці нафтових і газових родовищ. 

2 2 6 

11 Тема 11.  Гідрогеологічні умови створення і 
контролю за роботою підземних сховищ 
вуглеводнів.  

2  4 

12 Тема 12.  Техногенні гідрогеологічні аномалії і 
системи. Геоекологічний моніто-ринг техногенних 
гідрогеологічних систем. 

2 2 4 

 Модульна контрольна робота 2 2   
Іспит    

Всього 34 17 57 
Загальний обсяг 108  год, у тому числі :  
Лекцій – 34 год, 
Лабораторні – 17 год. 
Самостійна робота студентів – 57 год. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ФОРМУВАННЯ  ПІДЗЕМНИХ ВОД 
ТЕМА 1.  Вступ. Історія розвитку та сучасний стан гідрогеології родовищ 

нафти і газу (7 год.). 
Лекція 1. Історія розвитку та сучасний стан гідрогеології родовищ нафти і 
газу . - 2 години. 
План лекції:  

 Історія розвитку; 
 Сучасний стан гідрогеології родовищ нафти і газу. 
Важливу галузь гідрогеології представляє гідрогеологія нафтових і газових 

родовищ. Вивчення підземних вод нафтових родовищ почалося одночасно з 
геологічним вивченням цих родовищ. Першими дослідниками цих вод були в 
Америці Т. Хант, в Росії - А.І. Потиліцин, а потім К. В. Харичков, Д. В. 
Голуб'ятников та інші. 

Спочатку води, що зустрічаються при розбурюванні нафтових родовищ (їх 
називали раніше буровими водами), розглядали як води абсолютно особливого 
типу. Вивчення їх було спрямоване значною мірою по чисто хімічному шляху і 
не пов'язано з розвитком інших розділів гідрогеології. Це характерно, 
наприклад, для робіт Ч. Пальмера, Ш. Роджерса. Але в той же час проводилися 
дослідження генезису вод нафтових родовищ і формування їх хімічного складу 
(І. Н. Стрижов, Н.І. Андрусов, А. Лэйн та ін.). Хоча уявлення про абсолютно 
особливий характер бурових вод довго сприяло відособленості їх вивчення від 
гідрогеології в широкому сенсі, на базі цього вивчення розвивалися методи 
інтерпретації і систематизації хімічного складу вод, узяті потім на озброєння 
гідрогеологією в цілому, а також була висунена і обгрунтована теорія 
седиментаційних  вод. 

Довгий час основним змістом гідрогеології нафтових і газових родовищ було 
гідрохімічне їх вивчення, дослідження іонно-сольового складу вод. Це знайшло 
відображення в роботах В. А. Суліна, який узагальнив величезний гідрохімічний 
матеріал і вивчив геохімічне положення вод нафтових родовищ в системі усіх 
природних вод. У роботах В. А. Суліна гідрогеологія нафтових родовищ 
оформилася в якості особливої наукової дисципліни. 

За часів Радянського Союзу гідрогеологія нафтових і газових родовищ 
поступово вливалася в загальне русло розвитку гідрогеології в якості дуже 
важливої складової частини. Разом з цим вивчення гідрогеології нафтових і 
газових родовищ поглиблювалося завдяки залученню матеріалів, що поступово 
накопичувалися по газовому складу, тиску, температурі вод, а також завдяки 
тому, що замість окремих відособлених ділянок, родовищ, почали розглядатися 
басейни підземних вод, що містять ці родовища. Це поглиблення і збагачення 
змісту гідрогеології нафтових і газових родовищ пов'язано з іменами М. А. 
Гатальського, А. М. Овчиннікова, В. Н. Корценштейна, А. І. Силіна-Бекчуріна, 
Г. М. Сухарева і ряду інших вчених. 

Нині необхідними елементами гідрогеології нафтових і газових родовищ є 
гідрогеохімія (вивчення іонно-сольового і газового складу вод), гідродинаміка, 
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гідрогеотермія нафтогазоносних відкладів. Все більшу роль починає грати і 
палеогідрогеологія, тобто історичний підхід до вивчення гідрогеологічних умов. 

Сучасна гідрогеологія нафтових і газових родовищ не лише (і не стільки) 
займається водами окремих  родовищ, але і вивчає гідрогеологічні умови цілих 
нафтогазоносних басейнів. Останні ж розвинені на величезних просторах: 
наприклад, Західно-Сибірський нафтогазоносний басейн представляє в той же 
час найбільший у світі басейн підземних вод. Таким чином, гідрогеологія 
нафтових і газових родовищ має справу з найбільшими скупченнями підземних 
вод. 

 
Завдання для самостійної роботи (3 год.): 
Опанувати матеріал лекції та знайти відповідь на наступні контрольні 
питання: 

1. Нафтогазоносні басейни. Їх характеристика? 
2. Палеогідрогеологічний підхід в гідрогеологічному вивченні 

нафтогазоносних басейнів. 
 

Лабораторна робота №1  (2 год.) 
Тема 

Хімічний склад підземних вод і форми вираження результатів хімічного аналізу. 
 
Рекомендована література : 

1. Карцев А.А., Вагин С.Б., Матусевич В.М. Гидрогеология 
нефтегазоносных бассейнов: Учеб. Для вузов. М.: Недра, - 1986. Розділ 1. 

 
ТЕМА 2.  Рух підземних вод і розсолів (8 год.). 
Лекція 2. Види руху підземних вод і розсолів. Елементи фільтраційного 
потоку. – 2 години 
План лекції:  

 Види руху підземних вод і розсолів; 
 Елементи фільтраційного потоку; 

 
Види руху підземних вод і розсолів.  
Практично всі підземні води і розсоли так чи інакше рухаються. За своїм 

характером рух підземних вод і розсолів може бути досить різноманітним. З 
точки зору гідромеханіки, слід в першу чергу розрізняти турбулентний і 
ламінарний рухи. 

Турбулентний рух спостерігається порівняно рідко (характерний лише для 
карстових вод). При турбулентному русі відзначаються найбільші швидкості 
підземних вод. У тих випадках, коли є справжні підземні річки (в карстових 
зонах), характер і швидкості руху підземних вод можуть практично не 
відрізнятися від характеру і швидкостей руху поверхневих (річкових) вод. Але 
це відносно рідкісне явище і для гідрогеології нафтових і газових родовищ воно 
не представляє інтересу. 
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Основним видом руху вільних підземних вод є ламінарна фільтрація, що 

підкоряється закону Дарсі. 
Оскільки, вільні підземні води завжди представляють собою розчини, 

неоднорідні за складом, то розглядаючи їх рух, необхідно мати на увазі рух 
фізично і хімічно неоднорідних рідин і розчинених в них речовин. З цієї точки 
зору слід розрізняти такі найголовніші види руху підземних розчинів: 

1) вимушена конвекція (фільтрація, яка відбувається під дією градієнта 
тиску, зовнішнього по відношенню до рідини; 

2) природна конвекція (фільтрація), що йде під впливом відмінності 
(градієнта) щільності всередині рідини; 

3) молекулярна дифузія розчинених речовин під впливом градієнта їх 
концентрацій всередині розчину. 

Зазначені форми руху можуть відбуватися і спільно, наприклад, у вигляді 
конвективної дифузії і т. п. 

Елементи фільтраційного потоку. 
Фільтраційним потоком називається умовний потік рідини через пористе 

середовище (породу).  
До елементів фільтраційного потоку відносяться п‘єзометричний напір, 

напірний градієнт, лінії рівних напорів, лінії току, швидкість фільтрації і 
витрата потоку. 

Для найпростіших умов прямолінійно-паралельного потоку лінійний закон 
фільтрації (закон Дарсі) має вигляд: 

l
HKFQ



  

де Q - витрата потоку; К - коефіцієнт фільтрації, величина якого залежить від 
властивостей фільтруючого середовища (породи) і фільтрується рідини; F - 
площа поперечного перерізу фільтруючого середовища; ΔН - перепад напорів, 
Δl - довжина ділянки фільтраційного потоку. 

Напір (п'єзометричний напір) підземних вод 
визначається таким чином: 

zpH 


 

де р - гідростатичний тиск в даній точці потоку; ρ - 
щільність, z - висота даної точки потоку над обраною 

площею порівняння. 
Відношення р/ρ або hр, називається п'єзометричною висотою, це висота, на 

яку повинна піднятися вода над даною точкою потоку під впливом 
гідростатичного тиску р в даній точці.  

Гідравлічний ухил (напірний градієнт) - величина падіння напору на одиницю 
довжини у напрямку фільтрації. У формулі Дарсі гідравлічний ухил 
представлений виразом ΔН/Δ1. 

 Напори в межах потоку розподілені відповідно до положення п'єзометричної 
поверхні. Поверхні, що мають у всіх точках рівні напори, називаються 
поверхнями рівних напорів. Сліди перетину цих поверхонь на покрівлі 
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водоносного пласта - лінії рівних напорів. Проекції останніх на горизонтальну 
площину – гідроізоп‘єзи (для ґрунтових вод - гідроізогіпси).  

Лінії токів перетинають поверхні рівних напорів під прямим кутом. Система 
лінії рівних напорів і перпендикулярних до них ліній току утворює 
гідродинамічну сітку. 

Швидкість фільтрації дорівнює добутку коефіцієнта фільтрації на 
гідравлічний ухил. 

KIv   
Коефіцієнт фільтрації прямо пропорційний проникності фільтруючого 

середовища і обернено пропорційний в'язкості рідини, що фільтрується. 
Позначаючи проникність через к, а в'язкість через μ, можна закон Дарсі 
виразити таким чином: 

 
Ikv




  

Для гідрогеології нафтових і газових родовищ значний інтерес представляє 
питання про нижні межі застосування закону Дарсі, тобто про мінімальні 
величини проникності середовища, гідравлічного ухилу і швидкості фільтрації, 
при яких рух рідини підкоряється закону Дарсі. Останнім часом висловлюються 
думки про те, що при дуже низьких величинах гідравлічних ухилів, що 
спостерігаються для глибокозалягаючих водоносних (у тому числі 
нафтогазоводоносних) колекторів, закон Дарсі не дотримується. Особливо 
широко такі погляди розвинені в роботах А. Е. Гуревича. 

Експериментальними дослідженнями І. Е. Фоменко, проведеними під 
керівництвом В. Н. Щелкачева, доведено, що фільтрація води (і прісної, і 
солоної) відбувається без порушення закону Дарсі. 

Таким чином, при мінімальних градієнтах тиску і швидкостях фільтрації, 
відомих для нефтегазоводоносних колекторів і в умовах вкрай низької 
проникності середовища, закон Дарсі дотримується. 

 
Лекція 3. Особливості руху мінеральних вод і розсолів.  Наведені тиски. – 2 
години. 
План лекції:  

 Особливості руху мінеральних вод і розсолів; 
 Наведені тиски. 
Особливості руху мінеральних вод і розсолів.   
Серед підземних вод є як прісні води, так і мінеральні води і розсоли. І 

прісні, і мінеральні води, і розсоли можуть перебувати в межах одного 
водоносного пласта, одного фільтраційного потоку. Таким чином, фільтруюча 
рідина в межах одного фільтраційного потоку може бути неоднорідною за 
складом і властивостями. Величинами, що характеризують фільтруючу рідина, в 
лінійному законі фільтрації служать щільність і в'язкість. 

В'язкість природних вод і розсолів прямо пропорційна їх мінералізації. 
Неоднорідність властивостей рідини в межах фільтраційного потоку необхідно 
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враховувати також при визначенні напору і напірного градієнта. Величини 
напору і п‘єзометричної висоти залежить від щільності рідини.  

Якщо мати справу тільки з прісними водами з щільністю, рівній одиниці, то 
можна приймати п‘єзометричні висоти рівними чисельно гідростатичним 
тискам і безпосередньо по статичним рівням в свердловинах будувати карти 
гідроізоп‘єз визначати гідравлічний ухил і т. п. 

Але для мінеральних вод і розсолів із щільністю, вище одиниці, і до того ж 
різною в різних точках пласта (що характерно для гідрогеології нафтових і 
газових родовищ) становище зовсім інше. В цьому випадку безпосередньо по 
статичним рівням, заміряється в свердловинах, не можна визначити 
гідравлічний ухил і напрям потоку, так як величини цих рівнів залежать також і 
від щільності рідин. 

Для виключення впливу неоднорідності рідин визначають наведений напір і 
наведений тиск. Відомо кілька методів розрахунку наведених тисків. 

За І. Я. Єрміловим мінеральні води і розсоли перераховуються на прісні води 
і приводяться до загальної площини порівняння. 

Розрахунок ведеться за формулою: 
z)h( прP  

де рпр - приведений тиск; h - статичний рівень води в свердловині, ρ - густина 
води в свердловині; z - висота забою свердловини над обраною площиною 
порівняння. 

За А. І. Сіліним-Бекчуріним мінеральні води і розсоли перераховуються на 
води умовної щільності в залежності від положення вибою свердловини по 
відношенню до обраної площини порівняння і від щільності води на цій 
площині. В основі методу лежить функціональна залежність щільності 
підземних вод від глибини залягання. 

Для наближеного розрахунку наведеного тиску А. І. Сіліним-Бекчуріним 
запропонована наступна формула: 

z
2

h 21
1

 
прP  

де h - статичний рівень в свердловині; ρ1 - щільність води в свердловині; ρ2 - 
щільність води на обраної площини порівняння, z - висота забою свердловини 
над площиною порівняння. 

Ця формула виведена для умови прямолінійного зміни щільності з 
глибиною. При звичайних умовах вона дає помилку у кілька відсотків. 
Уточнений спосіб розрахунку наведених тисків запропонований В. В. Ягодіним. 
За цим способом наведений тиск розраховується на основі емпіричних кривих 
зміни щільності вод в залежності від глибини, характерних для даного 
конкретного району. Метод В. В. Ягодіна можна використовувати при 
детальних дослідженнях в добре вивчених районах. Тільки при таких умовах 
можна з достатньою точністю з'ясувати характер зміни щільності підземних вод 
і розсолів з глибиною, а також правильно вибрати площину порівняння. 

 
Завдання для самостійної роботи (4 год.): 
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Опанувати матеріал лекції та знайти відповідь на наступні контрольні 
питання: 

1. Особливості руху підземних вод і розсолів в нафтогазоносних 
басейнах? 

2. Розрахунок наведеного тиску, інші варіанти? 
 

Рекомендована література : 
1. Карцев А.А., Вагин С.Б., Матусевич В.М. Гидрогеология 

нефтегазоносных бассейнов: Учеб. Для вузов. М.: Недра, - 1986.  
2. Климентов П.П., Кононов В.М. Динамика подземных вод . М.: Высшая 

школа, 1985. 
 

 
ТЕМА 3.  Формування підземних вод і розсолів ( 10 год.). 
Лекція 4. Шляхи утворення підземних вод. Процеси формування хімічного 
складу підземних вод і розсолів. – 2 годин. 
План лекції:  

 Шляхи утворення підземних вод; 
 Процеси формування хімічного складу підземних вод і розсолів. 

 
Шляхи утворення підземних вод.  
Підземні води утворюються як за рахунок виникнення молекул води під 

землею, тобто всередині твердої частини планети, так і в результаті 
надходження вод в гірські породи з зовнішніх геосфер - гідросфери та 
атмосфери. У першому випадку підземні води ендогенні, у другому - екзогенні. 

Ендогенні підземні води утворюються в гірських породах і магматичних 
осередках за рахунок різних хімічних реакцій. Серед ендогенних вод можна 
розрізняти води, що утворилися в межах: а) літосфери, б) магматичних вогнищ і 
підкорових зон (проникли в літосферу разом з магмою або іншим шляхом).  

Екзогенні підземні води потрапляють в осадові гірські породи або при 
процесах седиментації, або коли вони вже сформувалися. У першому випадку 
води називаються зазвичай седиментаційними, у другому інфільтраційними. 

Розподіл екзогенних підземних вод за джерелом їх походження дуже 
важливий. Необхідність такого розподілу на дві головні категорії з геохімічних 
позицій була обґрунтована недавно Е. Дегенсом (1965). Нарівні з поділом 
екзогенних підземних вод на седиментогенні і інфільтрогенні слід ділити їх 
також на таласогенні - морського генезису і метеогенні - атмосферного 
генезису. Основна маса седиментогенних вод є таласогенними, а основна маса 
інфільтрогенних - метеогенними. Однак ці категорії внаслідок різних принципів 
їх виділення не цілком збігаються. 

Особливе положення повинні займати відроджені води. До них головним 
чином відносяться води, що виділяються з хімічно зв'язаного стану при 
дегідратації мінералів (дегідратаційні води). У переважної частини ці води 
виділяються з мінералів осадового походження - глинистих мінералів, цеолітів, 
різних гідроксиди і т. п. Отже, їх можна віднести до седиментогенних вод. 
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Однак води ці в момент виділення майже зовсім не містять розчинених 
компонентів, тому вони не можуть бути зараховані до таласогенних або яким-
небудь іншим подібним водам, приєднуючись за цією ознакою (відсутності 
розчинених речовин) до ендогенних водам. У число відроджених вод 
потрапляють також води конденсаційного характеру, що пройшли парову фазу 
під дією будь-якого виду глибинного тепла. Вони можуть виникати з вод будь-
якого генезису. 

Ендогенні, седиментогенні, відроджені і інфільтрогенні води при русі в 
породах можуть змішуватися різним чином і в різних пропорціях. Води в 
породах можуть мати змішане походження. 

Процеси формування хімічного складу підземних вод і розсолів. 
Вміст і склад розчинених у природних водах речовин (іонів, солей, газів, 

колоїдів) формуються в результаті взаємодії вод з навколишнім середовищем - 
породами, атмосферою, органічним світом, магмопроявами, а також при 
хімічних реакціях між різними компонентами та деяких фізико-хімічних 
процесах, що відбуваються в самих водах. 

З числа процесів, що формують і замінюють склад речовин, розчинених в 
підземних водах, слід назвати вилуговування порід, обмінні реакції між водами і 
породами, окислювально-відновні реакції, гідратацію та дегідратацію 
мінералів, фільтраційний і осмотичний ефекти в розчинах, дифузію іонів, солей 
і газів , гравітаційну диференціацію розчинів. 

Найбільше значення для формування іонносольового складу підземних вод 
має їх взаємодія з породами. При фільтрації вод через породи відбувається 
вилуговування порід - розчинення ряду солей. 

Моделювання формування хімічного складу вод при інфільтрації прісних вод 
в засолені породи, проведене А.Є. Орадовскою, показало, що в породах вздовж 
по потоку утворюються три зони: зона повного вилуговування (прісна), зона 
поступового збільшення засоленості і невилугована зона. 

До найбільш поширених в породах водорозчинним солям відносяться хлорид 
натрію, карбонат магнію (головним чином у складі доломіту), сульфат кальцію. 
Карбонат кальцію розчинний набагато гірше, але зважаючи на надзвичайно 
широке поширення цієї солі в породах вилуговування її має дуже велике 
значення. При впливом вод, що містять вуглекислоту, відбувається також 
розкладання нерозчинних у чистій воді силікатів і алюмосилікатів, внаслідок 
чого в водах з'являються карбонати і гідрокарбонати натрію (також кальцію і 
магнію) 

Інший характер мають процеси катіонного обміну між водами і породами. 
Вони полягають в тому, що катіони, присутні в водах, заміщаються катіонами, 
або адсорбованими негативно зарядженими колоїдними мінералами, або 
входять до складу кристалічних мінералів. 

Найбільш важливе значення для формування складу підземних вод мають 
такі процеси обміну катіонів між водами і породами. 

1. Обмін катіонами між водами і поглинаючим комплексом порід (катіонний 
обмін у вузькому сенсі). Колоїдні мінерали, переважно гідроалюмосілікати, що 
складають глини, містять в поглиненому (адсорбованому) стані багато катіонів, 
у тому числі натрій, кальцій, магній. При взаємодії вод і порід в залежності від 
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концентрацій катіонів у розчині і в поглиненому комплексі порід і від 
співвідношень цих концентрацій може відбуватися катіонний обмін. 

2. Альбітізація кальцийвміщуючих плагіоклазів та інших силікатів. Сутність 
його полягає в обміні Са2+, що входить в кристалічну решітку мінералів, на Na+ 
розчину. Відмінність від розглянутих вище процесів іонно-обмінної адсорбції по 
суті полягає тільки в тому, що в обміні бере участь не поглинений колоїдний 
комплекс, а кристалічні мінерали. 

3. Доломітізація вапняків - реакція Мариньяка - Курнакова. Ця реакція 
виражається наступною схемою: 

2332 2 CaClCaMgCOCaCOMgCl   
В. І. Лебедєв, В. І. Гуревич, Л. II. Капченко надають даному процесу 

вирішальну роль у формуванні розсолів істотно хлоридно-кальцієвого складу. 
Процес може йти не тільки в карбонатних породах, а й у піщано-глинистих 
товщах, що містять розсіяні карбонати. Умовами його протікання служать: 
висока концентрація магнію в розчині (що зустрічається при похованні ропи 
соляних озер) і підвищені температури (50-70 ° С), тобто достатні глибини. 

Крім мінеральної частини гірських порід на склад підземних вод (і особливо 
на газовий склад) великий вплив мають органічні речовини і живі 
мікроорганізми. З впливом органічних речовин і мікроорганізмів пов'язані 
окисно-відновні процеси, в тому числі відновлення сульфатів, які мають 
особливо велике значення для нафтових і газових родовищ. 

Органічні речовини, у першу чергу вуглеводні, є відновниками кисневмісних 
речовин, розчинених в водах. Найважливіші з цих останніх, здатні до 
відновлення сульфат-іони. 

За рахунок магматичних і метаморфічних процесів підземні води 
збагачуються вуглекислим газом і низкою другорядних компонентів і 
мікрокомпонентів. Виділення вуглекислого газу з карбонатних порід 
починається вже при температурі близько 100 ° С (за І. Г. Кіссіним).  

На величину і склад мінералізації підземних вод впливають і такі явища, як 
випаровування води, гідратація мінералів (тобто захоплення води мінералами), 
фільтраційний ефект, особливо при переміщенні розчинів з більш проникних в 
менш проникні породи. Випаровування води в газову фазу, представлену в 
основному метаном, мабуть, може призводити до зростання мінералізації тієї 
частини води, яка залишається в рідкому вигляді. Подібні процеси можуть 
відігравати значну роль лише при дуже високій насиченості водовміщуючих 
товщ вуглеводневими газами, отже, розвинені тільки локально. 

Фільтраційний, або осмотичний (мембранний), ефект полягає у відставанні 
розчинної від розчинника при фільтрації через слабопроникне середовище - 
«мембрану». За уточненими даними це явище має частково електричну природу 
(електрокінетичний фільтраційний ефект): залежно від заряду фільтра 
відбувається переважне відставання аніонної чи катіонної частини розчину. В 
результаті при будь-якому заряді фільтра має відбуватися зменшення загальної 
мінералізації води, що фільтрується в міру її просування через мембрану. 

При переміщенні вод з більш проникних порід в менш проникні, а особливо 
при продавлюванні вод з пісків в глини в результаті фільтраційного ефекту 
мінералізація вод в пісках повинна зростати. 
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Велику дискусію останнім часом викликало питання про вплив 

гравітаційної диференціації підземних вод на формування їх хімічного складу. 
К. В. Філатов розвивав ідею щодо гравітаційної диференціації іонного складу 

підземних вод під впливом відмінностей щільності і розмірів радіусів іонів, що 
приводить до виникнення гідрохімічної зональності. Проте цілий ряд 
дослідників переконливо показали неспроможність гіпотези К. В. Філатова. 

Але взагалі вплив процесів гравітаційного розшарування розчинів на 
формування іонно-сольового складу підземних вод не можна випускати з виду. 
Під час концентраційної (щільносної) конвекції в результаті перемішування 
розсолів, що рухаються вниз, і прісних маломінералізованих вод, що рухаються 
їм назустріч, можуть з'являтися води і розсоли зі складом, відмінним від 
вихідних. Ці явища можуть, мабуть, значно впливати на формування хімічної 
зональності басейнів підземних вод. 

За якою б причини не відбувалося підвищення мінералізації підземних вод, 
воно може вести до випадання в осад найменш розчинних компонентів. 
Відбувається видалення з вод ряду солей, в першу чергу карбонату кальцію, 
потім сульфату кальцію і, нарешті, навіть хлориду натрію. У породах, в яких 
залягають і циркулюють розсоли, з'являються пропластки і прожилки, складені 
названими солями. 

Крім розглянутих вище процесів на формування іонно-сольового і газового 
складу підземних вод і розсолів впливає і змішування вод різного походження 
та складу (наприклад, таласогенних з метеогенними, більш древніх з більш 
молодими і т. п.). 

 
Лекція 5. Седиментогенні води. Відродженні води. – 2 години. 
План лекції:  

 Седиментогенні води; 
 Відродженні води; 
 Інфільтрогенні води ; 
 Ендогенні води. 
 
Седиментогенні води – води, які знаходяться в осадових породах вже з 

моменту їх утворення і навіть «раніше». В стадії раннього діагенезу, коли 
майбутні осадові породи представлені ще не ущільненими мулами, майбутні 
седиментаційні води просочують ці мули у вигляді «мулових вод» (або 
«мулових розчинів»). Частина води водоймища захоплюється і накопичуються у 
вигляді мулової води і потім поховується під новими шарами опадів. 

Якщо в свіжосформованих мулах вміст води досягає 90%, то в 
метаморфічних сланцях воно складає лише близько 1%. Отже, на шляху 
розвитку від мулів до сланців глинисті породи втрачають майже 90% від маси у 
вигляді вод. Останні віддаляються в інші резервуари - спочатку (на дуже 
короткій початковій стадії діагенезу) в басейн опадонакопичення, потім в 
колекторські породи. Зниження водовмісту супроводжує зменшення пористості. 

Численні дослідження зміни щільності і пористості глинистих порід з 
глибиною показують, що зменшення пористості глин спостерігається і на 
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великих глибинах (на пізніх стадіях ущільнення), хоча з глибиною градієнти 
цієї зміни поступово знижуються. 

Н. Б. Вассоевіч, розглядаючи дані по ущільненню глин, писав: «В результаті 
стиснення глин з них виділяється величезна кількість води ... Тому у великих і 
глибоких депресіях вода в піщаних пластах, що залягають серед глин, в 
основному представляє воду, вичавлену із останніх »(Н. Б. Вассоевіч, 1958, стор 
180). Експериментальне вивчення процесів вичавлювання води з глин, що 
проводилося В. Д. Ломтадзе, привело до висновку, що роль вод, що їх 
вичавлюють із глин, в тому числі і на пізніх стадіях ущільнення, досить істотна 
для формування пластових вод (В. Д. Ломтадзе , 1959, і ін.) 

Ущільнення піщаних порід за наявними даними приблизно вдвічі менше, ніж 
глин (по В. Енгельгардту). Така відмінність обумовлює відповідне розходження 
тисків і можливість віджиму вод з глин в піски і пісковики. 

Таким чином, перехід вод з глин в колектори цілком реальний і може мати 
великі масштаби навіть на пізніх стадіях ущільнення порід. Звідси випливає, що 
роль седиментогенних вод у формуванні пластових вод може бути дуже 
великою. 

На початку свого існування седиментаційних води мають той же склад що і 
води водоймища, з якого вони походять. Найчастіше це нормальна морська 
вода, рідше - води опріснених епіконтинентальних морів. 

Але вже в донних мулах йдуть процеси, що змінюють склад вод: катіонний 
обмін, відновлення сульфатів, розкладання органічних речовин, освіта 
колоїдних гідратів. Ці процеси тривають і надалі там, куди потрапляють 
седиментаційних води. Склад останніх поступово змінюється. 

Седиментаційні води без значної домішки вод іншого генезису можуть, 
мабуть, зберігатися в глинах, а також в ув'язнених серед глин піщаних лінзах і т. 
п. 

Відродженні води, в головній своїй масі утворюються (вивільняються, 
«відроджуються») при дегідратації седиментогенних мінералів, а отже, тісно 
примикають до седиментогенних вод. Найбільші кількості відроджених вод 
з'являються при перебудові структури глинистих мінералів, в основному при 
перетворенні монтморилоніту (містить до 24% води) в ілліт та інші гідрослюди 
(вміст звичайно не більше 10% води) - за рахунок вивільнення міжшарової води 
глинистих мінералів. 

Процеси перетворень глинистих мінералів при катагенезі і супроводжуючі їх 
процеси виділення хімічно пов'язаних вод в останні роки привертали увагу 
багатьох дослідників. Зокрема, Н. І. Хітаров і В. А. Пугин, використовуючи 
експериментальні дані і матеріали геологічних спостережень, переконливо 
показали, що перетворення монтморилоніту в гідрослюди з виділенням 
міжшарової води може відбуватися в широкому діапазоні глибин в залежності 
від геотермічних умов. При дегідратації глинистих мінералів можуть з'являтися 
маси відроджених вод, що досягають досить значних величин, а значить їх 
гідрогеологічна роль дуже істотна. При вирішенні питань формування 
підземних вод їх необхідно враховувати. 

У самі початкові моменти свого існування відроджені води абсолютно 
позбавлені розчинених речовин - зовсім «чисті». Це обумовлює їх підвищену 
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розчинювальну здатність, агресивність. Така властивість частково 
визначається також зміною структури молекул самої води при переході з 
хімічно зв'язаного стану в вільний (по А. М. Блоху). В результаті відроджені 
води повинні відносно швидко розчиняти мінеральні та органічні компоненти 
навколишнього середовища, поступово порівнюючись щодо хімічного складу з 
присутніми там же вільними водами. При цьому відроджені води, що виникають 
за рахунок дегідратації глинистих мінералів, відрізняються тим, що набувають 
частина іонів (катіонів) вже всередині самих мінералів, тобто раніше інших 
типів відроджених вод стають розчинами. 

Не слід забувати, що до числа відроджених вод відносяться і води, 
виділилися при дегідратації мінералів магматичного і метаморфічного генезису, 
головним чином за рахунок конституційної води цих мінералів (в основній 
частині знаходиться в гідроксильній формі). Ці води вже важко відокремити від 
ендогенних. 

Інфільтраційні води проникають в гірські породи вже після утворення 
останніх, причому часто в породи, вже заповнені водою іншого походження або 
з інфільтрогенною водою більш давнього віку. 

Слід розрізняти інфільтраційні води: а) субаеральні (наземні) інфільтрацію - 
проникнення в породи атмосферних вод;  б) субаквальні (підводні) інфільтрацію 
– просочування і втікання річкових, озерних і морських вод в корінні породи, 
що виходять нижче рівня води у водоймі. Основну роль відіграє наземна 
інфільтрація. 

Води з атмосфери та гідросфери можуть проникати в породи: 1) шляхом 
власне інфільтрації (тобто всочування) в пористі ґрунти, 2) шляхом інфлюаціі 
(тобто втікання) по каналам великого перерізу (головним чином там, де 
розвинений карст ), 3) в пароподібної формі з наступною конденсацією вже в 
породах. 

У першому випадку утворюються інфільтраційні води у вузькому сенсі, у 
другому - інфлюаційні води, в третьому - конденсаційні води. Встановлено, що 
найбільше значення мають власне інфільтраційні води.  

Для окремого річкового або озерного басейну величина підземного стоку 
входить в рівняння водного балансу басейну: 

21 QQVN   

де N - атмосферні опади; V - випаровування; Q1 - поверхневий стік; Q2 - 
підземний стік.  

Маючи ці дані, можна обчислити величину підземного стоку: 

12 QVNQ   

Всі величини, що входять у праву частину рівняння піддаються прямому 
вимірюванню: кількість атмосферних опадів і випаровування - за допомогою 
простих метеорологічних приладів (дощомірами, випарників і т. п.), 
поверхневий стік - гідрометричних по витраті річки в самому нижньому її 
перебігу. Однак поряд з втратою води басейном за рахунок підземного стоку 
може відбуватися і підтік підземних вод із сусідніх річкових басейнів. Тому в 
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цілому величина підземного стоку для окремого басейну може мати як 
позитивний, так і негативний знак, що і відображено в рівнянні. 

Точне визначення коефіцієнта інфільтрації а є досить важким завданням. 
Інфільтрації сприяють велика кількість атмосферних опадів, мале 
випаровування, плаский рельєф (утрудняє поверхневий стік), висока 
проникність порід. У випадку, наприклад, закарстованих вапняків відбувається 
інфлюація, вода як би провалюється під землю, поверхневий стік може зовсім 
відсутніми. Там, де суцільно розвинені глини, навпаки, інфільтрації може зовсім 
не бути.Інфільтраційні води, проникнувши в породи, починають рухатися в них 
спочатку у вигляді ґрунтових вод, а потім частково і як напірні води.  

Інфільтраційна метеогенна вода в самому початку свого підземного 
існування є, як правило, прісної і майже не містить розчинених речовин. У міру 
просування по породах вона починає збагачуватися іонами, солями і газами за 
рахунок вилуговування порід, діяльності організмів, а в аридному кліматі - 
частково також за рахунок випаровування (континентальне засолення). Надалі 
рух інфільтрогенних води вглиб зазвичай поступово сповільнюється, на її склад 
починають сильно впливати окислювально-відновні реакції, потім катіонний 
обмін, фільтраційний ефект і інші фізико-хімічні процеси, а також, можливо, 
домішки вод іншого походження. Мінералізація інфільтраційних вод поступово 
зростає, а іонно-сольовий і газовий склади їх перетворюються. Особливий 
випадок становить підводний інфільтрація - річкова (коли ґрунтові води 
вбираються за рахунок річок) і морська. Морська інфільтрація в корінні породи 
з заміною що були в них вод іншого походження на морську воду не має 
великого значення, так як при трансгресії море перекриває породи, вже 
заповнені водами, а для витіснення останніх морською водою зазвичай не 
створюється достатнього перепаду напорів. 

До ендогенних підземних вод слід відносити всі води, що утворилися в 
літосфері, в гірських породах, в магматичних осередках і в іншій глибинній 
обстановці. 

Ендогенні води являють собою хемогенні води, утворені молекулами, заново 
виникають при різних хімічних реакціях в підземних умовах.  Хімічні реакції, 
при яких утворюються молекули вод, протікають не тільки в магматичних 
осередках, а й при невеликих температурах і тиску. До таких реакцій 
відносяться, наприклад, розкладання гідрокарбонатів і органічних сполук, 
окислення сірководню та деякі інші. 

Ендогенні води в момент свого виділення і утворення практично позбавлені 
розчинених компонентів (як і відроджені). Однак магматогенні води, що 
виникають в умовах високих температур і тисків, можуть відразу ж після свого 
утворення (як в рідкій, так і в пароподібної формі) розчиняти значну кількість 
речовин у навколишньому середовищі. Магматогенні води вже на початкових 
стадіях свого існування, за даними Д. Уайта, збагачуються хлором, натрієм, 
кремнеземом, бором. 

Найбільші прояви ендогенних вод слід очікувати в областях інтенсивної 
магматичної діяльності і в першу чергу в областях сучасного вулканізму. 
Гідротерми - підземні води з високою температурою, які можуть мати різне 
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походження і не обов'язково пов'язані з магматизмом. Основна частина вод, 
що виділяють мінеральні гідротермальні утворення у вигляді жив або скупчень 
іншої форми, відноситься до екзогенних. 

А. А. Сауков у своїй роботі переконливо показав, що гідротерми в дуже 
великій мірі пов'язані з елізійними процесами. Як випливає з його розрахунків, 
при перетворенні глинистих сланців в метаморфічні породи (тобто при 
продовженні ходу тих процесів перетворення мулів-глин, про які йшлося вище) 
з 1 км3 породи вивільняється близько 100 млн. т агресивної термальної води. Ця 
вода, швидко перетворюється в гідротермальний розчин, потім, при переході в 
зони, відмінні за фізико-хімічними умовами, може виділяти тверді мінеральні 
речовини, причому будуть виникати «жильні, пластові та інші гідротермальні 
рудопрояви, а можливо, і родовища, генетично не пов'язані ні з якими 
магматичними осередками і є по суті метаморфогенних »(А. А. Сауков, 1966, 
стор 360). Води, що беруть участь в таких процесах, в основному будуть ще 
екзогенні - головним чином відроджені. 

Формування підземних вод і розсолів являє собою досить складний комплекс 
процесів. Спочатку в осадові породи морського походження потрапляють 
седиментаційних води зі складом морської води або вод інших басейнів 
осадонакопичення. Ці води змінюються окислювально-відновними, катіонно-
обмінними та іншими процесами і переміщаються під дією головним чином 
геостатичного навантаження. Потім в ті ж породи можуть проникати прісні 
інфільтраційні метеогенні води. Ці води можуть просуватися вглиб під впливом 
нерівності рельєфу земної поверхні і дислокацій порід, змінюючись внаслідок 
вилуговування, окисно-відновних та інших процесів і витісняючи з колекторів 
седиментогенні води, а частково змішуючись з останніми. 

Можливі випадки, коли інфільтрогенні води в подальшому знову 
заміщуються седиментогенними водами, наприклад, при великій тривалості 
елізійного етапу другого гідрогеологічного циклу (або наступних циклів), при 
накопиченні на цьому етапі потужних товщ відкладів, при різкому переважанні 
в даній формації глин над колекторськими породами. У таких випадках 
тривалість другого (або одного з наступних) елізійного етапу може бути більше 
тривалості часу повного елізійного водообміну на цьому етапі. Це означає, що 
до кінця другого елізійного етапу в даній товщі вже знову не буде 
інфільтрогенних вод, так як вони знову будуть заміщені седиментогенними. 
Таке явище має велике значення. Воно показує, що можливості збереження 
седиментогенних вод протягом тривалого часу досить великі. Тим більше, що 
подальші інфільтраційні етапи через наявність покришки з більш молодих 
відкладень, а також великих глибин залягання древніх порід часто лише слабо 
позначаються на товщах, заповнених водами колишніх гідрогеологічних циклів. 
Правда, вторинне заповнення колекторів седиментогенними водами, мабуть, 
відбувається при значній ролі змішування цих останніх з розташованими в 
колекторах водами, а не тільки шляхом простого витіснення. Як би там не було, 
при цьому підвищується вміст в колекторах седиментогенних вод. 

 
Завдання для самостійної роботи (4 год.): 
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Опанувати матеріал лекції та знайти відповідь на наступні контрольні 
питання: 

1. Формування хімічного складу підземних вод і розсолів 
нафтогазоносних басейнів? 

2. Особливості відроджених вод? 
 

Практична робота №2  (2 год.) 
Тема 

Процеси формування хімічного складу підземних вод 
 
Рекомендована література : 
1. Карцев А.А., Вагин С.Б., Матусевич В.М. Гидрогеология 

нефтегазоносных бассейнов: Учеб. Для вузов. М.: Недра, - 1986. 
2. Колодій В.В. Нафтогазова гідрогеологія: підручник для ВНЗ Івано-

Франківськ: Факел, 2009. 
3. Карцев А.А., Вагин С.Б, Шугрин В.П. Нефтегазовая гидрогеология. Учеб. 

Для вузов. М.: Недра, 1992. 
 

ТЕМА 4. Формування вод нафтових і газових родовищ. Генетичні типи вод. 
Літогенез і гідрогеологічні процеси (10 год.).  
Лекція 6-7. Формування вод нафтових і газових родовищ. Генетичні типи 
вод. Літогенез і гідрогеологічні процеси. – 4 години. 
План лекції:  
 Формування вод нафтових і газових родовищ. Генетичні типи вод; 
 Літогенез і гідрогеологічні процеси. 

 
Формування підземних вод – складний природний процес, вивчення якого 

має важливе теоретичне і практичне значення для нафтогазової гідрогеології, 
так як підземні води мають вплив на всю історію існування вуглеводнів у 
надрах. 

Розглядаючи шляхи появи вод в літосфері, слід відзначити два джерела 
виникнення молекул води - екзогенний і ендогенний. Підземні води, що 
утворюються в результаті надходження вод в гірські породи з зовнішніх геосфер 
- гідросфери та атмосфери, - екзогенні, а за рахунок виникнення молекул води в 
надрах землі - ендогенні. Ендогенні води формуються в гірських породах і 
магматичних осередках в результаті різних хімічних реакцій. 

В генетичній класифікації, розробленій А.А.Карцевим, екзогенні води 
поділяються на дві групи: седиментогенні і інфільтрогенні. 

Седиментогенні води - це води, захоплені опадами з моменту їх утворення. 
Коли води одновікові з вміщуючими  породами, їх називають похованими або 
сингенетичними, тобто такими, що утворилися одночасно з породами. 

Води, що надходять в колектори з ущільнених глинистих товщ, відносяться 
до епігенетичних вод. В колекторах вони поступово витісняють сингенетичні 
води, в результаті чого відбувається водообмін, тобто зміна вод в пласті. Такий 
тип водообміну називається елізійним. 
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До седиментогенних тісно наближаються відроджені води. Відроджені 

води утворюються в результаті дегідратації глинистих мінералів. 
Інфільтрогенні води утворюються в результаті проникнення (інфільтрації) 

вод у вже сформовані породи, заповнені водами іншого походження. При 
наземній інфільтрації в породи проникають дощові, снігові, річкові води, тобто 
метеогенні. 

Ендогенні води утворюються в результаті виникнення молекул води в 
гірських породах і магматичних осередках. Хімічні реакції, при яких 
утворюються молекули води, можуть відбуватися в літосфері і при невеликих 
температурах і тиску, наприклад, при руйнуванні гідрокарбонатів та органічних 
сполук. 

До ендогенних слід віднести конденсаційні води, утворення яких пов'язано з 
конденсацією парів води в процесі формування (чи переформування) покладів 
нафти або газу. 

Магматогенні води утворюються при конденсації водяної пари, що 
викидається вулканами, з гідротерм і газоводних розчинів регіонально 
висхідних потоків, пов'язаних з вогнищами глибинного магматизму. 

Формування сольового і газового складу підземних вод в нафтогазоносних 
басейнах відбувається в процесі взаємодії вод з породами і за рахунок хімічних 
реакцій між мінералами порід і водорозчиненими речовинами. 

А.А.Карцев (1992) тісно пов'язує гідрогеологічні процеси зі стадіями 
літогенезу. При цьому розглядаються походження домінуючих водних розчинів, 
типові гідрогеологічні процеси, літогенетичні процеси і найголовніші 
новоутворення мінералів. На стадії формування опадів (діагенез) в басейні 
відбувається накопичення седиментогенних (переважно таласогенних) вод. 
Ущільнення мулів і перетворення їх в породу супроводжується елізійним 
водообміном. 

Відмінною особливістю цієї стадії є процес десульфування, обумовлений 
наявністю органічних речовин, окислювачів у вигляді сульфатів і десульфуючих 
бактерій. Основне значення процесу десульфування полягає в збіднінні вод 
киснем, окисленні органічних речовин і в загальному відновленні вод. 

При подальшому пригинанні дна басейну, підвищенні геостатичного 
навантаження за рахунок накопичення покриваючих опадів, породи і насичуючі 
їх води потрапляють в зону катагенезу («ката» - вниз). 

В процесі формування підземних вод нафтогазоносних басейнів істотне 
значення мають, як періоди накопичення опадів і процеси, що їх 
супроводжують, так і перерви в опадонакопиченні, коли відбуваються регресії 
моря, вихід порід на земну поверхню і впровадження у вже сформовані породи 
інфільтраційних маломінералізованих вод. 

Такі періоди в гідрогеологічній історії нафтогазоносного басейну відносяться 
в першому випадку до елізійного, і в другому - до інфільтраційного етапів. 
Елізійний і інфільтраційний етапи складають гідрогеологічний цикл. В 
залежності від умов тектонічного розвитку регіону в гідрогеологічнії історії 
водоносних комплексів, могли відбуватися один або кілька гідрогеологічних 
циклів. Відповідно змінювалися і процеси формування підземних вод. 
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Завдання для самостійної роботи (4 год.): 
Опанувати матеріал лекції та знайти відповідь на наступні контрольні 
питання: 

1. Результати проходження елізійного типу водообміну? 
2. Накопичення і руйнування запасів підземних вод. 

 
Практична робота №3  (2 год.) 

Тема 
Визначення генетичних типів підземних вод (класифікація Суліна) 

 
        Рекомендована література : 

1. Колодій В.В. Нафтогазова гідрогеологія: підручник для ВНЗ Івано-
Франківськ:Факел, 2009. 

2. Сухарев Г.М. Гидрогеология нефтяных и газовых месторождений. М.: 
Недра, - 1979.  

 
ТЕМА 5 Гідрогеологічні умови формування, збереження і руйнування 

покладів нафти і газу. (8 год.). 
Лекція 8. Гідрогеологічні умови формування, збереження і руйнування 
покладів нафти і газу – 2 год. 
План лекції:  

 Гідрогеологічні умови формування покладів нафти і газу; 
 Збереження і руйнування покладів нафти і газу. 
 
Водні розчини відіграють провідну роль у формуванні, збереженні та 

руйнуванні покладів нафти і газу, так як всі ці процеси відбуваються в підземній 
гідросфері. Особливо велика увага приділяється питанням первинної міграції та 
акумуляції вуглеводнів. 

Під первинною міграцією зазвичай розуміють переміщення нафти і газу з 
нафтогазогенеруючих товщ, складених слабопроникними, переважно 
глинистими опадами, в пласт-колектор (пісковики, вапняки). Первинна міграція 
відбувається в ексфільтраційних геогідродинамічних системах при компресії 
глинистих товщ і перетікання елізійних вод, і розчинених в них вуглеводнів, в 
пласти-колектори. 

Під вторинною міграцією розуміється переміщення нафти і газу по 
колекторним пластам з подальшим утворенням їх покладів. Вторинній міграції 
сприяють різні чинники, в тому числі можливість перенесення нафти у вигляді 
мікроемульсій у складі двох і трифазних потоків і т.д. 

Поклади вуглеводневих газів формуються в результаті виділення розчинених 
газів у вільну фазу та накопичення їх в пастках. Швидкість насичення пластових 
вод вуглеводневими газами залежить від збагаченості порід органічними 
речовинами, інтенсивності процесів газогенерації, гідростатичного тиску, 
мінералізації і температури підземних вод. Подальше існування покладів нафти 
і газу залежить від двох протилежно спрямованих процесів: концентрації і 
розсіювання. 
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Руйнування покладів нафти і газу може бути механічним (гідравлічним), 

фізико-хімічним та біохімічним.  
Механічне руйнування покладів відбувається в результаті вимивання нафти і 

газу з пастки підземними водами в підвішеному стані. Основний фактор 
гідравлічного руйнування покладів нафти і газу - зміна гідродинамічного 
градієнту в пласті. 

Фізико-хімічним руйнуванням піддаються газові поклади і газові шапки 
нафтових родовищ. При зануренні порід і зростанні пластового тиску, 
некомпенсовані зростанням газонасиченості вод, газ (метан) буде розчинятися, і 
газовий поклад поступово може зникнути. Найбільш інтенсивно процес 
розчинення метану відбувається на глибинах, де температура перевищує 100-
120ºС. 

Хімічне руйнування нафтових і газових родовищ відбувається в результаті 
окислення вуглеводнів киснем і кисневміщуючими сульфатами, розчиненими в 
пластових водах. Кисень проникає в продуктивні пласти разом з 
інфільтраційних водами в зоні активного водообміну. Найбільшому впливу 
цього окислювача піддаються ті поклади, які розташовані поблизу зони 
інфільтрації. Процес окислення киснем тим активніше, чим більш тривалий 
інфільтраційний етап і інтенсивніше водообмін. 

 
Завдання для самостійної роботи (4 год.): 
Опанувати матеріал лекції та знайти відповідь на наступні контрольні 
питання: 

1. Накопичення і руйнування запасів нафти і газу під впливом підземних 
вод. 

         
Практична робота №4  (2 год.) 

Тема 
Формування та руйнування покладів нафти і газу 

 
Рекомендована література : 

1. Карцев А.А., Вагин С.Б., Матусевич В.М. Гидрогеология 
нефтегазоносных бассейнов: Учеб. Для вузов. М.: Недра, - 1986. -224 с. 

2. Колодій В.В. Нафтогазова гідрогеологія: підручник для ВНЗ Івано-
Франківськ:Факел, 2009.- 184 с. 

 
Типове завдання модульної контрольної роботи №1 

1. Розчинені у воді іони і солі. 
2. Концентраційна природна конвекція і дифузія в розсолах. 
3. Відродженні води. 

 
Контрольні запитання до змістового модуля 1 

  
1. Виникнення науки Гідрогеологія нафтових і газових родовищ. 
2. Ізотопний склад води. 
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3. Структура молекули води. 
4. Розчинені у воді іони і солі. 
5. Розчинені у воді гази. 
6. Хімічні та фізичні властивості природних вод.  
7. Найважливіші види руху підземних вод і розсолів. 
8. Елементи фільтраційного потоку. 
9. Особливості руху мінеральних вод і розсолів.  
10. Приведений тиск (формули Єрмілова, Силіна-Бекчуріна). 
11. Визначення напрямку, швидкості і витрати підземних потоків. 
12. Концентраційна природна конвекція і дифузія в розсолах. 
13. Процеси формування хімічного складу підземних вод і розсолів. 
14. Види обмінних процесів катіонами між водою та породою. 
15. Види води в гірських породах. 
16. Седиментогенні води. 
17. Відроджені води. 
18. Інфільтрогенні води. 
19. Ендогенні води. 

 
ЛІТЕРАТУРА ДО ЗМІСТОВНОГО МОДУЛЯ 1 

1. Карцев А.А., Вагин С.Б., Матусевич В.М. Гидрогеология нефтегазоносных 
бассейнов: Учеб. Для вузов. М.: Недра, - 1986. 

2. Колодій В.В. Нафтогазова гідрогеологія: підручник для ВНЗ Івано-
Франківськ:Факел, 2009. 

3. Сухарев Г.М. Гидрогеология нефтяных и газовых месторождений. М.: Недра, 
- 1979. 

4.   Бычинский В.А., Коновалова Н.Г. Гидрогеология нефти и газа. Часть I.: 
учебное пособие. ГОУВПО „Иркутский государственный университет”, 2001. 

5.   Карцев А.А., Вагин С.Б, Шугрин В.П. Нефтегазовая гидрогеология. Учеб. 
Для вузов. М.: Недра, 1992. 

6.   Климентов П.П., Кононов В.М. Динамика подземных вод  М.: Высшая 
школа, 1985. 

7. Мандрик Б.М., Чомко Д.Ф., Чомко Ф.В. Гідрогеологія: підручник для студ. 
ВНЗ  К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2005. 

8. М.І.Дробноход. Оцінка запасів підземних вод: підручник/ К.: Видавничо-
поліграфічний центр „Київський університет”, 2008. 

 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.  ГІДРОГЕОЛОГІЧНІ МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ 
РОДОВИЩ НАФТИ І ГАЗУ 

 
ТЕМА 6. Гідрогеологічні критерії оцінки перспектив нафтогазоносності. 
Гідродинамічні пастки (11 год). 
Лекція 9.  Гідрогеологічні критерії оцінки перспектив нафтогазоносності. 
Гідродинамічні пастки – 2 години. 
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План лекції:  

 Гідрогеологічні критерії оцінки перспектив нафтогазоносності; 
 Гідродинамічні пастки. 

 
При оцінці перспектив нафтогазоносності по гідрогеологічним даним 

розрізняють регіональну, зональну і локальну оцінки перспектив 
нафтогазоносності надр. Регіональна оцінка полягає у вивченні 
гідрогеологічних умов нафтогазоносних басейнів або їх частин, зональна - у 
визначенні перспектив нафтогазоносності окремих територій або зон усередині 
басейну. При локальній оцінці нафтогазоносності використовуються 
гідрогеологічні показники, що прямо або опосередковано вказують на наявність 
або відсутність покладів вуглеводнів в пласті. 

О.О.Карцевим та іншими дослідниками розроблено раціональний комплекс 
гідрогеологічних критеріїв нафтогазоносності, який включає наступні 
показники: газові, органо-газогеохімічні, мінерально-гідрогеохімічні, 
гідрогеодинамічні, гідрогеотермічні, палеогідрогеологічні. 

Газові показники найбільш інформативні й надійні. До їх числа відноситься, 
насамперед, загальна газонасиченості води, яка визначається загальною 
кількістю розчиненого газу в одиниці об'єму води (см3/л). 

Органо-гідрохімічні показники - це розчинені у водах органічні речовини 
(ОР), такі як нафтенові і гумінові кислоти; загальний вміст органічних речовин 
(Сорг); ароматичні вуглеводні (бензол, толуол), феноли, спирти, сірка органічна, 
фосфор органічний і ін. 

Мінерально-гідрогеохімічні показники - амоній, загальна мінералізація води, 
сульфатність відносна і загальна, хлоридно-кальцієвий та гідрокарбонатно-
натрієвий типи води (за В.А. Суліним), мікроелементи: йод, бром, барій, нікель, 
ванадій і ін. 

Гідродинамічні показники - тип та інтенсивність водообміну, величина 
гідравлічних ухилів, наявність п’єзомінімумів. 

Гідрогеотермічні показники - температура, геотермічний ступінь, 
геотермічний градієнт, щільність теплового потоку. 

Палеогідрогеологічні показники - дані про тривалість елізійних і 
інфільтраційних етапів гідрогеологічної історії. 

Гідродинамічні пастки нафти і газу Встановлена істотна роль гідравлічних 
пасток у формуванні покладів нафти і газу. У старих нафто-і газодобувних 
районах, де є виробнича база і широка мережа діючих нафто-і газопроводів, але 
значно виснажений фонд перспективних локальних структур, пошуки 
гідравлічно екранованих покладів набувають важливе народногосподарське 
значення. 

Теоретично виникнення гідравлічних пасток обумовлено динамічним станом 
водонапірної системи. Утворення покладів нафти і газу в пологозалягаючих 
пластах може бути пов'язано із зрівноважуванням сили спливання нафти або 
газу (Архімеда) перепадом напору пластової води (гідравлічна сила), зі зміною 
величини цього перепаду в зонах різкої зміни колекторних властивостей і з 
скороченням товщини колекторів на окремих ділянках. 
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Умови міграції вуглеводнів при утворенні гідравлічно екранованих 

покладів залежать від типу водонапірної системи. Виникнення гідравлічної 
пастки можливо також в зоні різкої зміни колекторних властивостей 
водоносного пласта (при постійній потужності). В цьому випадку 
спостерігаються збільшення нахилу п’єзометричної поверхні в зоні погіршення 
колекторних властивостей і її виположування при поліпшенні проникності 
порід. 

Останнім часом гідравлічним пасткам стали приділяти велику увагу. Це 
пов'язано з двома головними причинами: 1) вичерпанням фонду «звичайних» 
пасток – склепових  - в старих нафтогазоносних областях; в цьому плані 
гідравлічні пастки представляють інтерес поряд з літологічними, 
стратиграфічними і т.п.; 2) появою і зростанням числа штучних, або 
техногенних пасток. 

Пошуки гідравлічно екранованих покладів нафти і газу припускають 
детальне вивчення водоносної системи, знання положення п’єзометричної 
поверхні, яка часто має дуже складну форму, глибин залягання покрівлі 
водонапірного комплексу, його товщини і колекторних властивостей. 
Картування гідравлічних пасток газу, в загальному випадку, полягає в поєднанні 
структурної карти, побудованої для покрівлі пласта, і карти гідроізоп’єз. 
Перетинання ізогіпс і гідроізоп’єз дають ряд кривих, ділянки замикання яких 
можуть бути пастками нафти і газу. 

 
Завдання для самостійної роботи (6 год.): 
Опанувати матеріал лекції та знайти відповідь на наступні контрольні 

питання: 
1. Які критеріїв, крім розглянутих, використовуються як показники 

нафтогазоносності? 
2. Гідрогеологічні методи нафтогазоносності: газові, органо-газогеохімічні, 

мінерально-гідрогеохімічні, гідрогеодинамічні, гідрогеотермічні, 
палеогідрогеологічні?Охарактеризуйте інструментарій кожного? 
 

Практична робота №5  (3 год.) 
Тема 

Побудова та аналіз гідрогеологічних розрізів 
 
Рекомендована література : 
1. Карцев А.А., Вагин С.Б., Матусевич В.М. Гидрогеология 

нефтегазоносных бассейнов: Учеб. Для вузов. М.: Недра, - 1986. 
2. Колодій В.В. Нафтогазова гідрогеологія: підручник для ВНЗ Івано-

Франківськ: Факел, 2009. 
 

ТЕМА 7 . Геолого-гідрогеологічне моделювання при розробці родовищ нафти 
і газу. Промислова класифікація вод.  Врахування гідрогеологічних умов при 
освоєнні покладів нафти і газу (8 год). 
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Лекція 10. Геолого-гідрогеологічне моделювання при розробці родовищ 
нафти і газу. Промислова класифікація вод . Врахування гідрогеологічних 
умов при освоєнні покладів нафти і газу.  – 2 години. 
 План лекції:  

 Геолого-гідрогеологічне моделювання при розробці родовищ нафти і газу.  
 Промислова класифікація вод; 
 Врахування гідрогеологічних умов при освоєнні покладів нафти і газу. 
Всі геологічні і гідрогеологічні дані, отримані в процесі освоєння нафтових і 

газових родовищ, покладені в основу геолого-гідрогеологічного моделювання 
місць накопичення вуглеводнів. 

При створенні геолого-гідрогеологічної моделі використовуються 
гідрогеологічні дані, одержувані в результаті випробування як продуктивних, 
так і водоносних горизонтів, різні промислові спостереження та лабораторні 
аналізи. Всі ці матеріали узагальнюються, систематизуються і представляються 
у вигляді різних розрізів, профілів, карт окремих горизонтів. 

Так, для побудови гідрогеологічного розрізу використовуються найбільш 
достовірні, типові або середні аналізи вод окремих горизонтів, дані по 
статичних рівнях, склад розчинених газів, відомості про температуру і зміст 
мікроелементів, а також інформація про підземні води у вигляді різних 
коефіцієнтів, що характеризують специфічні особливості вод продуктивних 
пластів. 

Промислова класифікація вод. Води, що знаходяться в нафтових і газових 
родовищах, в промислових умовах класифікуються за їх просторово-
геологічним відношенням до покладів, які слугують об'єктами розробки.  

Виділяються такі групи вод: грунтові, нафтового (газового) пласта, 
непродуктивного (водоносного) пласта, тектонічні, техногенні. 

Групи поділяються на підгрупи. У продуктивному всередині самого покладу 
нафти і газу міститься залишкова вода, тобто вода, що залишилася в пустотном 
просторі колектора після заповнення його нафтою або газом. Це в основному 
міцнозв‘язана, рихлозв‘язана і стикова вода. 

До тектонічної належить вода, яка потрапляє до продуктивного пласта 
тектонічними порушеннями. Вода, що потрапляє в нафтоносний (газоносний) 
пласт, в результаті процесів, пов'язаних з бурінням свердловин, їх ремонтом, а 
також з розробкою родовища (закачування вод для підтримки пластового тиску, 
введення різних розчинів при інших методах впливу на пласт тощо) називається 
техногенною. 

Врахування гідрогеологічних умов при освоєнні покладів нафти і газу. 
Гідрогеологічні умови мають важливе значення у формуванні та розподілі 
тисків у земній корі. При пошуково-розвідувальних роботах необхідно знання 
умов проходки свердловин, пов'язаних з пластовими тисками в 
нафтогазоводоносних комплексах. Правильно вибрана технологія буріння і 
розкриття водоносних горизонтів дозволяє попередити можливі ускладнення - 
викиди, провали інструменту, поглинання промивних рідин і т.п. 

При розробці покладів нафти і газу також важливі відомості по пластових 
тисках в продуктивних і водоносних горизонтах, так як вони регламентують 
процес освоєння родовища - відбір нафти і газу, характер заводнения, обсяги 
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закачуваних рідин або газів в продуктивні пласти, вибір об'єктів для 
захоронення промстоків і т.п. 

А.А.Карцевим (1980) запропоновані класифікація геогідродинамічних систем 
(ГГДС) і принципова схема генетичних співвідношень між гідрогеологічними 
умовами та параметрами, що характеризують пластовий тиск в 
нафтогазоводоносних комплексах. 

Відповідно до цієї класифікації виділяються наступні типи ГГДС:  
– елізійні геостатичні (літостатичні) що розвиваються; 
– елізійні геостатичні (літостатичні) що вироджуються; 
– елізійні термодегідратаційні; 
– елізійні геодинамічні; 
– інфільтраційні (гідростатичні); 
– депресійні; 
– техногенні. 

 
Завдання для самостійної роботи (6 год.): 
Опанувати матеріал лекції та знайти відповідь на наступні контрольні 

питання: 
1. Охарактеризуйте кожен тип геогідродинамічних систем (відповідно до 

класифікації А.А. Карцева. 
 

Рекомендована література : 
1. Карцев А.А., Вагин С.Б., Матусевич В.М. Гидрогеология 

нефтегазоносных бассейнов: Учеб. Для вузов. М.: Недра, - 1986. 
2. Мандрик Б.М., Чомко Д.Ф., Чомко Ф.В. Гідрогеологія: підручник для 

студ. ВНЗ/ К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський 
університет”, 2005. 

 
ТЕМА 8. Гідрогеологічні умови прояву різних режимів нафтогазоносних 
пластів. Використання гідрогеологічних даних при проектуванні розробки 
нафтових і газових родовищ (10 год). 
Лекція 11. Гідрогеологічні умови прояву різних режимів нафтогазоносних 
пластів. Використання гідрогеологічних даних при проектуванні розробки 
нафтових і газових родовищ – 2 години. 
 План лекції:  

 Гідрогеологічні умови прояву різних режимів нафтогазоносних пластів; 
 Використання гідрогеологічних даних при проектуванні розробки 

нафтових і газових родовищ. 
 
Поклади нафти і газу є елементами природних водонапірних систем, тому їх 

пластова енергія обумовлена тисками, що існують в цих системах і 
продуктивних горизонтах. 

З гідрогеологічної точки зору по характеру домінуючого джерела енергії 
основну увагу слід звернути на природний жорсткий водонапірний, пружній 
водонапірний і газовий режими. 
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При жорсткому водонапірному режимі основним видом енергії є напір 

крайових вод, які впроваджуються в покладах нафти і можуть повністю 
компенсувати в об‘ємі покладу ту кількість нафти і попутної води, що 
відбирається. Такий режим характерний для покладів нафти, притаманних 
природним водонапірним системам інфільтраційного типу, переважно з 
високогірними зонами створення напору. Для цього режиму властиві гарний 
гідродинамічний зв'язок покладів з законтурною частиною пласта, наявність 
високих швидкостей підземного потоку і великі гідравлічні ухили. 

При пружно- водонапірному режимі нафта, газ і вода, які відбираються з 
пласта, заміщаються водою, що надходить за рахунок розширення стисненої в 
водонапірному комплексі води і частково породи, внаслідок падіння тиску в 
області експлуатаційних свердловин. Цей режим проявляється при невеликих 
швидкостях природного підземного потоку і невеликих гідравлічних ухилах. 
Хімічний склад і мінералізація вод можуть бути різними. Проте зазвичай 
переважають високомінералізовані води (розсоли) хлоридно-кальцієвого типу.  

При газових режимах води нерухомі і відбір нафти і газу, а частково і 
попутних вод, відбувається за рахунок розширення газу. Газові режими 
характерні для покладів, що містять розчинений, вільний і оклюдований 
(сорбція газу розплавленими або твердими речовинами) газ у нафті, 
приурочених до водонапірних комплексах невеликих розмірів які 
характеризуються невеликими швидкостями підземного потоку. 

Використання гідрогеологічних даних при проектуванні розробки нафтових і 
газових родовищ. При проектуванні розробки гідрогеологічні дані дозволяють 
уточнити енергетичні характеристики нафтогазових покладів, наявність або 
відсутність гідравлічного взаємозв‘язку продуктивних горизонтів між собою, 
визначити вплив розробки покладу на сусідні родовища, приурочені до єдиної 
водонапірної системи і т.п. 

При проектуванні розробки істотне значення має встановлення 
гідродинамічного зв'язку покладів нафти і газу із законтурною водоносною 
зоною, тому що ці умови в ряді випадків визначають вибір методів впливу на 
пласт і технологію розробки покладів вуглеводнів. 

Важливим завданням гідрогеологічних досліджень в процесі проектування 
розробки покладів нафти є вибір вододжерел для закачування води в 
продуктивні горизонти з метою підтримки пластового тиску. Для закачування в 
нафтові пласти використовують воду різних вододжерел (річок, озер, морів, 
підземних водоносних горизонтів), воду, видобуту попутно з нафтою з нафтових 
пластів, а також стічну воду промислових виробництв. Простіше і, здавалося б, 
дешевше використовувати воду річкову або озерну. Однак це може привести до 
виснаження водних ресурсів, особливо в посушливих районах. До того ж 
поверхневі води містять велику кількість зважених частинок, розчинений 
кисень, а також сульфатредукуючі бактерії, що може привести до 
сірководневого зараження і утворення нерозчинних опадів. 
 

Завдання для самостійної роботи (6 год.): 
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Опанувати матеріал лекції та знайти відповідь на наступні контрольні 

питання: 
1. Детально охарактеризуйте природний жорсткий водонапірний, пружній 

водонапірний і газовий режими по відношенню до можливих місць 
формування (руйнування) покладів нафти і газу? 

 
Практична робота №6  (2 год.) 

Тема 
Визначення пружного запасу води в пласті 

 
Рекомендована література : 
1. Карцев А.А., Вагин С.Б., Матусевич В.М. Гидрогеология 

нефтегазоносных бассейнов: Учеб. Для вузов. М.: Недра, - 1986. -224 с. 
2. Бычинский В.А., Коновалова Н.Г. Гидрогеология нефти и газа. Часть I.: 

учебное пособие. ГОУВПО „Иркутский государственный университет”, 
2001.- 221 с. 

 
ТЕМА 9 Гідрогеологічні методи контролю розробки нафтових і газових 
родовищ ( 8 год).  
Лекція 12. Гідрогеологічні методи контролю розробки нафтових і газових 
родовищ – 2 години. 
План лекції:  

 Гідрогеологічні методи контролю розробки нафтових і газових родовищ; 
 Сольові відклади при видобутку нафти і газу та методи боротьби з ними. 

 
Гідрогеологічні дані, отримані в результаті випробування продуктивних і 

водоносних горизонтів, в процесі розвідки і освоєння нафтових і газових 
родовищ, можуть бути представлені у вигляді розрізів, профілів, карт і графіків. 

Для побудови гідрогеологічного розрізу використовуються найбільш 
достовірні, типові або середні аналізи вод по окремих горизонтів, дані про 
статичні рівні, склад водорозчинних газів, відомості про температуру і вміст 
мікрокомпонентів, а також вся інформація про підземні води у вигляді різних 
коефіцієнтів, що характеризують специфічні особливості вод продуктивних 
пластів. 

Важливим завданням, при вирішенні якого використовуються дані 
нафтопромислової гідрогеології, є контроль за обводненням свердловин і 
покладів в процесі розробки. При визначенні аварійних приток вод в 
свердловини зіставляються дані про склад вод, що надходять до неї, зі складом 
вод експлуатованих і верхніх пластів. Різниця у властивостях і складі 
досліджуваної води та вод пластів, експлуатованих даної свердловиною, 
свідчить про наявність аварійного припливу. 

У порівнянні з іншими способами визначення аварійних приток, таких, як 
електрометрія, закачування ізотопів і термометрія, гідрохімічний метод 
відрізняється невисокою вартістю і оперативністю. 

Гідрохімічний метод визначення приток вод в свердловини можливий при 
детальному знанні гідрогеологічних показників окремих горизонтів, вивченості 
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властивостей вод продуктивних пластів та зміни їх по площі. Гідрохімічний 
метод контролю за обводненням відкладів заснований на даних спостереження 
за хімічним складом вод, отриманих в процесі розробки покладів нафти і газу.  

За складом супутньої води і вивченням закономірностей змішання пластової і 
нагнітальної води, гідрохімічний метод дозволяє оцінити швидкість 
переміщення закачуваної води, визначити її частку в складі супутньої, і судити 
про шляхи її переважного руху. 

Важливі завдання постають перед нафтогазопромисловими гідрогеологами 
при вирішенні питань попередження сольових відкладів і боротьби з цим 
явищем. Сольові відклади є одним з найбільш мобільних видів ускладнень при 
видобутку нафти і газу. Утворення і відкладення твердих неорганічних солей у 
свердловинах, підземному та наземному устаткуванні промислів і в 
комунікаціях (нафтопроводах, газопроводах і водопроводах) призводять до 
суттєвих ускладнень при розробці нафтових і газових родовищ. 

Важливість проблеми відкладення солей привернула увагу багатьох фахівців. 
Так, при розробці газового родовища Шебелинка, В.А. Терещенко і Е.Д. Белих 
запропонували метод кількісного прогнозу сольових відкладів в газових 
свердловинах.  

В процесі розробки та експлуатації покладів нафти і газу сольові відклади за 
складом фіксуються у вигляді наступних типів: кальцит - CaCO3, гіпс - 
CaSO4•2H2O, ангідрит - CaSO4, барит - BaSO4, баритоцелестин - Ba(Sr)SO4, галіт 
- NaCl. 

Додатковими компонентами можуть бути сульфати і карбонати магнію, 
гідроксиди кальцію і магнію, пірит, різні органічні сполуки і т.д. Здебільшого, 
незалежно від змісту основного сольового компонента, осади мають шарувату 
структуру. Безпосередньо до стінок труб примикає шар мікрокристалічного, 
скріпленого органічними речовинами осаду, який у міру віддалення від поверхні 
обростає шаром дрібних і середніх кристалів з переходом в більш великі 
кристали. 

Метод оперативного прогнозу відкладення комплексу солей в умовах 
нафтового промислу пропонує В.Е. Кащевцев і т.д. Методів боротьби з 
сольовим утворенням є багато. Однак своєчасне прогнозування випадання солей 
дозволяє більш оптимальним чином вибрати джерело водопостачання і схему 
водопідготовки для заводнення. Це дає так само можливість визначити на 
майбутнє методи запобігання солеутворення і боротьби з ним. 

 
Рекомендована література : 

1. Карцев А.А., Вагин С.Б., Матусевич В.М. Гидрогеология 
нефтегазоносных бассейнов: Учеб. Для вузов. М.: Недра, - 1986. 

2. Колодій В.В. Нафтогазова гідрогеологія: підручник для ВНЗ Івано-
Франківськ:Факел, 2009. 

 
Завдання для самостійної роботи (6 год.): 
Опанувати матеріал лекції та знайти відповідь на наступні контрольні 

питання: 
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1. Можливі методи заводнення родовища? 
2. Інші методи інтенсифікації притоку нафти до свердловини? 

 
ТЕМА 10. Техногенні гідрогеологічні процеси при розробці нафтових і газових 
родовищ (10 год). 
Лекція 13. Техногенні гідрогеологічні процеси при розробці нафтових і 
газових родовищ – 2 години. 
План лекції:  

 Техногенні гідрогеологічні процеси при розробці нафтових і газових 
родовищ. 
 

Техногенні процеси відбуваються на різних етапах освоєння родовищ 
вуглеводнів. Так, уже при бурінні розвідувальних свердловин на нафту і газ 
необхідно застосовувати технології буріння, що передбачають попередження 
викидів, поглинань, обвалів та інших аварійних ситуацій. Особлива увага 
повинна бути приділена розкриттю продуктивних інтервалів розрізу і 
водоносних горизонтів. Ці роботи повинні проводитися відповідно до вимог, 
викладених в «Єдиних технічних правилах ведення робіт при бурінні 
свердловин», і даними про типи гідрогеодинамічних систем та відомостями про 
можливі пластові тиски. 

При розробці нафтових і газових родовищ в результаті втрат нафти в системі 
збору і транспортування, при аваріях на свердловинах і нафтопроводах 
відбуваються витоки нафти в ґрунт і ґрунтові води. 

С.П. Якуцені (2000) наводить дані про найбільш токсичні елементи і їх 
з'єднання у важких нафтах (S, V2O5, Ni, Hg, As і ін), які потрапляють у ґрунт і 
підземні води при розробці та подальшій утилізації відходів переробки, 
використання бітумів і асфальтів для дорожних покриттів і т.д. Ці речовини 
осідають і накопичуються в рослинному покриві і створюють стійкі місцеві 
біохімічні аномалії. Нафта може переміщатися на значні відстані при наявності 
ґрунтових потоків. Особливо небезпечні забруднення при експлуатації морських 
нафтогазових родовищ. 

Тривала розробка покладів нафти і газу в природних режимах може привести 
до утворення великої депресії, яка супроводжується усадкою ґрунтів і 
опусканням поверхні землі. Такі явища інструментально підтверджені на ряді 
вітчизняних та зарубіжних родовищ. 

Це явище пов'язане зі створенням воронок депресії, ущільненням глин, що 
покривають відклади, і відтоком вод в колектори. 

Зміна рельєфу може супроводжуватися заболочуванням або затопленням 
земель, зміною гідрогеологічного режиму, а нерідко і виведенням з 
господарського використання орних площ. Техногенні зміни в 
нафтогазоводоносних пластах можуть діяти і через перекриваючі відклади 
товщі порід. Так, створення репресії (при заводненні) іноді призводить до 
міжпластових перетоків аж до ґрунтових вод, до підпору і підняття рівня 
останніх і, в кінцевому рахунку - до заболочування місцевості і підтоплення 
будівель і споруд. 
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Зміни гідрогеологічних умов у процесі розробки нафтових і газових 

родовищ призводять і до техногенних сейсмічних подій. Цікаво зазначити, що 
землетруси, що відбуваються далеко від родовищ, в свою чергу, впливають на 
режим видобутку вуглеводнів. Так, землетрус в Дагестані в 1970 р. вплинув на 
збільшення обводнення свердловин на родовищах Гаша, Селл, Ізбербаш. У 
США на родовищі Маунтін-В'ю в результаті землетрусу в 1960 р. виник 
надгідростатичний тиск, що позначився на дебіті нафтових свердловин. 

В межах кріолітозони на Півночі Росії на Ямалі в результаті розробки 
газових родовищ відзначаються просідання ґрунтів внаслідок термокарсту. 

Всі ці явища свідчать про значну роль гідрогеологічних факторів, пов'язаних 
з діяльністю людини і відбуваються в результаті цього в підземній гідросфері. 

 
Завдання для самостійної роботи (6 год.): 
Опанувати матеріал лекції та знайти відповідь на наступні контрольні 

питання: 
1. Вплив розробки родовищ нафти та газу на природні умови території? 
 
Рекомендована література : 
1. Карцев А.А., Вагин С.Б., Матусевич В.М. Гидрогеология 

нефтегазоносных бассейнов: Учеб. Для вузов. М.: Недра, - 1986.  
2. Колодій В.В. Нафтогазова гідрогеологія: підручник для ВНЗ Івано-

Франківськ:Факел, 2009. 
 
ТЕМА 11. Гідрогеологічні умови створення і контролю за роботою підземних 

сховищ вуглеводнів. Гідрогеологічні основи поховання промстоків (6 год.). 
Лекція 14. Гідрогеологічні умови створення і контролю за роботою 
підземних сховищ вуглеводнів. Гідрогеологічні основи поховання 
промстоків. – 2 години.  

 Гідрогеологічні умови створення і контролю за роботою підземних 
сховищ вуглеводнів; 

 Гідрогеологічні основи поховання промстоків. 
 
Для підземного зберігання газу, а також для поховання промислових стоків 

використовуються резервуари, які можуть бути приурочені до виснажених 
нафтових, газових і водоносних пластів, а також до штучно створюваних 
ємностей в товщах солей, доломіту і гранітів. Перші підземні сховища газу 
(ПСГ) почали облаштовуватися на виснажених родовищах вуглеводнів 
Самарської і Саратовської областей з 50-х років. Зараз такі сховища є в Росії і за 
кордоном. 

При спорудженні сховищ для газу і нафтопродуктів в товщах солей 
проводяться гідрогеологічні дослідження в надсолевих відкладах з метою 
з'ясування можливостей розвитку карсту та контролю за витоком вуглеводнів. 

При проектуванні та спорудженні ПСГ основним значенням є з'ясування 
ступеня герметичності покришки над резервуаром (пластом) і збереження 
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обсягу закачаного газу. При визначенні надійності покришки в ПСГ 
використовуються гідрогеологічні дані. 

Так, при проектуванні підземних газосховищ в США в водоносному пласті 
П. Уізерспун, Т. Міллер, Р. Донован (1962) рекомендували використовувати 
гідрохімічні і гідродинамічні методи. Гідрохімічний метод полягає в порівнянні 
складів вод проектного і верхніх водоносних горизонтів. Якщо хімічний склад 
вод проектного і верхніх горизонтів різні, отже, гідравлічний зв'язок і 
перетікання між цими горизонтами відсутні, отже, проектний горизонт 
придатний для зберігання газу. Якщо хімічний склад вод проектного пласта 
такий же, що і хімічний склад верхніх вод, то ймовірний гідравлічний зв'язок і 
перетікання між ними. Отже, проектний пласт малопридатний для зберігання 
газу. 

Гідродинамічний метод полягає в наступному. Якщо поверхня проектного 
нижнього пласта розташовується нижче п’єзометричної поверхні 
вищерозташованого пласта, то ймовірність перетоків з одного в інший 
відсутній, і тому нижній пласт придатний для закачування газу. При зворотному 
співвідношенні п’єзометричних поверхонь пластів закачування газу в нижній 
пласт недоцільне. 

При створенні ПСГ в пробурених нових експлуатаційних, нагнітальних і 
п’єзометричних свердловинах, проводиться комплекс гідродинамічних 
досліджень, заснований на вивченні даних про статичні рівні вод, характер їх 
змін, розрахунку різних параметрів, що визначають гідропровідність і 
п’єзопровідність пласта-приймача. 

Важливе місце в комплексі гідрогеологічних досліджень займає контроль за 
станом газоводяного контакту і під час закачування газу, і в подальшому – під 
час відбору. Технологія гідрогеологічних досліджень при експлуатації ПСГ 
розроблена і активно застосовується співробітниками ВНДІГАЗу (В.П.Ільченко, 
А.А.Теміровим, В.М.Кірьяшкіним та ін, 1997 р.).  

Гідрохімічний метод контролю за надійністю покрівлі протягом ряду років 
здійснюється на Касимівському, Щелковському і Калузькому ПСГ, де детально 
досліджуються хімічний склад вод і водорозчинних газів у водоносних 
горизонтах, розташованих вище по розрізу експлуатованого пласта. Зміни в 
хімічному складі вод можуть свідчити про порушення герметичності покрівлі 
або про перетікання вод і газу по затрубному простору. 

При створенні сховищ нафти, бітумів, і особливо ПСГ в прилеглих до 
штучних покладів водах, створюються гідрогеологічні техногенні аномалії. Це і 
поява гідрохімічної аномалії, так як змінюються склад води в приконтурній зоні 
«покладу» і склад водорозчинних газів (нерідко з'являється сірководень, 
двоокис вуглецю, азоту тощо). 

Згідно світовій і вітчизняній практиці, захоронення промислових стоків 
здійснюється на глибини від 600 до 3000 м, але переважно на 1000-2000 м. 
Передбачається також відсутність тектонічних порушень в зоні залягання 
поглинаючих горизонтів (для виключення флюїдоперетоків). 

Необхідно також проводити дослідження по оцінці сумісності стічних вод 
нафтопромислів з пластовими водами і вміщуючими породами, так як при 
хімічній взаємодії можуть утворюватися нерозчинні продукти, які ускладнюють 
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фільтрацію рідини в ході підземного поховання або призводять до виділення 
газоподібних речовин, що веде до зростання тиску. Рекомендується також 
оцінка сумісності за мікробіологічними показниками стічних і пластових вод, 
так як при наявності в стоках бактерій (сульфатвідновлюючих, тіонових, 
денітрифікуючих) можливі процеси, що призводять до корозії обладнання. 

Контроль за підземним захороненням промислових стоків може як 
об’єднуватися з системою контролю за розробкою родовища нафти і газу, так і 
здійснюватися самостійно в межах санітарної зони мережею спеціальних 
свердловин. 

Таким чином, в підземній гідросфері в результаті експлуатації ПСГ, нафто-і 
бітумосховищ, а також при похованні промислових стоків утворюються 
техногенні гідрогеологічні аномалії. Такі аномалії спочатку займають 
обмежений простір, але, у міру експлуатації, їх розміри збільшуються. Тому 
контроль за динамікою техногенних процесів повинен бути складовим 
елементом геоекологічного моніторингу підземної гідросфери. 

 
Завдання для самостійної роботи (4 год.): 
Опанувати матеріал лекції та знайти відповідь на наступні контрольні 

питання: 
1. Які підземні сховища вуглеводнів існують на території України? 
2. Умови штучного утворення підземних сховищ вуглеводнів? 
 
Рекомендована література : 
1. Колодій В.В. Нафтогазова гідрогеологія: підручник для ВНЗ Івано-

Франківськ:Факел, 2009. 
2. Бычинский В.А., Коновалова Н.Г. Гидрогеология нефти и газа. Часть I.: 

учебное пособие. ГОУВПО „Иркутский государственный университет”, 
2001. 

 
ТЕМА 12. Техногенні гідрогеологічні аномалії і системи.  

Геоекологічний моніторинг техногенних гідрогеологічних систем (8 год). 
Лекція 15. Техногенні гідрогеологічні аномалії і системи.  

Геоекологічний моніторинг техногенних гідрогеологічних систем.  – 2 
години. 
План лекції:  

 Техногенні гідрогеологічні аномалії і системи; 
 Геоекологічний моніторинг техногенних гідрогеологічних систем. 
 
Добре відомо, що в процесі розробки нафтових родовищ відбувається 

техногенна метаморфізація пластових вод (Ф.І. Тютюнова, 1987 р.), а 
родовища нафти і газу та прилеглі законтурні частини покладів перетворюються 
на техногенні гідрогеологічні аномалії. 

Змінюється і хімічний склад пластових вод. Істотно змінюються кислотно-
лужні і окислювально-відновні умови в водах розроблюваних покладів. 
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Відбуваються також формування техногенних мікробіоценозів та 

активізація біохімічних процесів. Так, при закачуванні необроблених (тобто без 
антисептичної обробки) поверхневих вод в пласт потрапляють 
сульфатредукуючі бактерії, в результаті в покладах йде утворення сірководню. 

Поява сірководню супроводжується руйнуванням обсадних та 
експлуатаційних труб, а також металоконструкцій в інжекційній системі. 
Виникають аварійні ситуації, пов'язані з порушенням колон і виникненням 
міжпластових флюїдоперетоків. 

Закачування вод змінює і термічні умови. За рідкісним винятком у 
продуктивні пласти закачують води з більш низькою температурою, чим 
пластові. Це призводить до утворення в межах покладів і в приконтурній зоні 
негативної геотермічний аномалії. 

Застосування теплофізичних методів, пов'язаних з закачуванням гарячої води 
або пари, призводить до формування геотермічний аномалії позитивного знака, 
тобто виникнення зони з підвищеною температурою. 

Поряд з цим відзначається і зміна гідродинамічних умов. При інжекційному 
гідродинамічному режимі відбуваються утворення зон депресій і виснаження 
окремих нафтогазоводоносних пластів. Це характерно переважно для розробки 
газових і лише в окремих випадках нафтових покладів. 

Утворення техногенних гідрогеологічних систем з деформованими 
гідрогеологічними полями приводить до формування небезпечного 
геоекологічного середовища. На даний час, необхідно проводити режимні 
спостереження, які дозволять визначати динаміку зміни контурів техногенних 
гідрогеологічних систем і збільшення або скорочення екологічно небезпечних 
зон. 

З цією метою слід зобов'язати нафтовидобувні організації використовувати 
мережу свердловин, спеціально призначених для гідрогеологічних 
спостережень. Це - періодичний відбір проб води, газів, заміри п’єзометричних 
рівнів, температури і т.д. Отже, необхідні режимні спостереження, що 
дозволяють виявити динаміку зміни контурів техногенних гідрогеологічних 
систем і збільшення або скорочення екологічно небезпечних зон. Всі 
гідрогеологічні матеріали повинні передаватися в спеціальний відділ чи 
організацію, де створюється база даних по всіх параметрах підземної 
гідросфери. Таким чином, в результаті системних спостережень та моніторингу 
за геоекологічним середовищем в нафтовидобувних регіонах можна запобігти 
різним екологічні ускладненням і аваріям. 

Утворення техногенних гідрогеологічних аномалій відбувалося і при 
підземних ядерних вибухах. В СРСР з 1965 р. по 1988 р. було проведено більше 
80 підземних ядерних вибухів (ПЯВ). Метою цих вибухів в межах нафтових і 
газових родовищ було: 

а) інтенсифікація видобутку нафти і газу; 
      б) створення підземних сховищ вуглеводнів та захоронення токсичних 
стоків; 

в) ліквідація фонтанів на родовищах газу; 
г) попередження газових викидів. 
Сьогодні ПЯВ не проводяться. 
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Гідромінеральна сировина нафтогазоносних басейнів (НГБ). В даний час 

велику цінність представляють собою води, що видобуваються супутньо з 
нафтою і газом, а також води вироблених нафтових і газових родовищ та 
розвідувальних площ. 

В нафтогазоносних басейнах з гідротермальної сировини отримують калійні, 
натрієві та кальцієві сполуки, магній, бор, бром, йод, літій і т.д. 

З промислових компонентів термальних вод найбільш витримані за ступенем 
поширення бром і стронцій. 

Вимоги до промислових вод, що містять бром і йод наступні: при вилученні 
тільки йоду його концентрація не повинна бути менше 0,018 г/л, тільки брому - 
0,250 г/л. 

В гідрогеологічних і нафтогазоносних басейнах, високомінералізовані води і 
розсоли нерідко містять не один-два корисних для промислового добування 
компонента, а декілька, причому різноманітних за поєднанням. 

Таке поєднання, в свою чергу, зумовлює можливість використання підземних 
вод в якості комплексної гідромінеральної сировини для добування розсіяних 
елементів, рідкісних металів і мінеральних солей. А це підвищує рентабельність 
підприємств по видобутку і переробці промислових вод. 

Слід зазначити, що підземні води промислового значення широко розвинені 
на території Росії і в основному приурочені до глибоких частинах великих 
гідрогеологічних і, в тому числі, нафтогазоносних басейнів. 

Відомо, що видобуток промислових вод взагалі економічно вигідний в силу 
величезних запасів сировини, особливо в нафтогазоносних басейнах, де є 
глибокі свердловини, вже пробурені на нафту і газ або для інших цілей, але не 
використовуються за призначенням або ліквідовані після вироблення покладів 
вуглеводнів. Промислові води на великих глибинах часто мають дуже високу 
температуру, що дає можливість попутно використовувати їх теплової 
потенціал, а також, крім йоду і брому, переважно видобуваються рідкісні метали 
та одночасно такі солі, як хлориди натрію, калію, магнію, кальцію та інші. 

Цінність промислових вод полягає в їх величезних запасах. Переважно вони 
видобуваються в свердловинах. Крім того, в нафтовій і газовій промисловості 
для отримання мінеральної сировини можуть використовуватися техногенні 
води, що значно знижують собівартість продукції, а значить, збільшують 
рентабельність нафтогазових підприємств. 
 

Завдання для самостійної роботи (4 год.): 
Опанувати матеріал лекції та знайти відповідь на наступні контрольні 

питання: 
1. Організація мережі свердловин, спеціально призначених для 

гідрогеологічних спостережень?  
2. Які елементи можуть видобуватися з підземних вод нафтогазоносних 

басейнів? 
 

Практична робота №8  (2 год.) 
Тема 
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Оцінка перспективності нафтогазоносності  за результатами 

попередніх досліджень (виконання практичних робіт) 
 
Рекомендована література : 

1. Карцев А.А., Вагин С.Б, Шугрин В.П. Нефтегазовая гидрогеология. Учеб. 
Для вузов. М.: Недра, 1992. 

 
Типове завдання модульної контрольної роботи № 2 

1. Чому відбувається засолення експлуатаційних труб при розробці покладів 
ВВ? 
2. Які деформації земної поверхні відбуваються при розробці нафтових і газових 
родовищ? 
3. Чому і коли утворюються гідрогеологічні аномалії: а) гідрохімічні; 
б) гідродинамічні; в) гідрогеотермічні? 

 
Контрольні запитання до змістового модуля 2 

1. З якими (за генезисом) водними розчинами пов'язані процеси первинної 
міграції та акумуляції ВВ в земній корі? 

2. У чому полягає вторинна міграція ВВ, і де вона відбувається? 
3. Від чого залежить нахил ВНК і ГВК? 
4. У чому полягає фізико-хімічне руйнування покладів газу? 
5. Які категорії нафтогазопошукових гідрогеологічних показників найбільш 

широко застосовуються на практиці? 
6. Які органічні сполуки є показниками нафтогазоносності? 
7. Які фактори впливають на формування гідравлічно екранованих покладів 

нафти і газу? 
8. В яких районах пошуки гідравлічно екранованих покладів нафти і газу 

найбільш актуальні? 
9. Чому геолого-гідрогеологічне моделювання проводиться для всього 

родовища? 
10. Хто запропонував промислову класифікацію вод? 
11. Що є основою промислової класифікації вод? 
12. Як поділяються за типами геогідродінамічні системи? 
13. Чому виділяються елізіонні системи, що «розвиваються» або 

«вироджуються»? 
14. Яка графіка складається при геолого-гідрогеологічному моделюванні? 
15. У чому полягає метод А.Р. Ахундова, які його обмеження? 
16. У чому полягає метод В.В. Муляка і В.Д. Порошина? 
17. Що дає метод використання трасерів при заводненні? 
18. Чому відбувається засолення експлуатаційних труб при розробці покладів 

ВВ? 
19. Які токсичні елементи потрапляють у воду при розливі нафти? 
20. Які деформації земної поверхні відбуваються при розробці нафтових і 

газових родовищ? 
21. У чому причина таких деформацій? 
22. Які причини сейсмічних подій при розробці газових і нафтових родовищ? 
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23. У яких породах створюються підземні сховища нафти, газу, бітумів? 
24. У чому полягають гідрохімічні і гідродинамічні методи, що здійснюються 

при проектуванні ПСГ? 
25. У чому полягають гідрогеологічні методи контролю ПСГ? 
26. Які води нафтових і газових покладів підлягають захороненню? 
27. Які техногенні гідрогеологічні аномалії утворюються при похованні 

промислових стоків? 
28. У чому полягає техногенна метаморфізація підземних вод? 
29. Чому і коли утворюються гідрогеологічні аномалії:  

а) гідрохімічні; б) гідродинамічні; в) гідрогеотермічні? 
30. Чому формуються техногенні гідрогеологічні системи? 
31. У чому полягає геоекологічний моніторинг? 
32. Чому після проведення ПЯВ радіонукліди з'являються в ґрунтових водах? 
33. Які елементи можуть видобуватися з підземних вод НГБ? 

ЛІТЕРАТУРА ДО ЗМІСТОВНОГО МОДУЛЯ 2 

1. Карцев А.А., Вагин С.Б., Матусевич В.М. Гидрогеология нефтегазоносных 
бассейнов: Учеб. Для вузов. М.: Недра, - 1986. 

2. Колодій В.В. Нафтогазова гідрогеологія: підручник для ВНЗ Івано-
Франківськ:Факел, 2009. 

3. Сухарев Г.М. Гидрогеология нефтяных и газовых месторождений. М.: Недра, 
- 1979. 

4.   Альтовский М.Б. Гидрогеологические показатели нефтегазоносности  М.: 
Недра, 1967. 

5.   Бычинский В.А., Коновалова Н.Г. Гидрогеология нефти и газа. Часть I.: 
учебное пособие. ГОУВПО „Иркутский государственный университет”, 2001. 

6. Гетенбергер Ю.П., Дьяконов В.П. Гидрогеологические методы исследований 
при разведке и разработке нефтяных месторождений. М.: Недра, 1979. 

7.   Зорькин Л.М., Суббота М.И., Стадник Е.В. Нефтегазопоисковая 
гидрогеология. М.: Недра, 1982. 

8.   Карцев А.А., Вагин С.Б, Шугрин В.П. Нефтегазовая гидрогеология. Учеб. 
Для вузов. М.: Недра, 1992. 

9. Крайнов С.Р., Швец В.М. Гидрогеохимия. М.: Недра, 1992. 
10. Тютюнова Ф.И. Гидрогеохимия техногенеза. М.: Наука, 1987. 

 
ПИТАННЯ НА ІСПИТ 

 
1.   Виникнення науки Гідрогеологія нафтових і газових родовищ. 
2.   Ізотопний склад води. 
3.   Структура молекули води. 
4.   Розчинені у воді іони і солі. 
5.   Розчинені у воді гази. 
6.   Хімічні та фізичні властивості природних вод.  
7.   Найважливіші види руху підземних вод і розсолів. 
8.   Елементи фільтраційного потоку. 
9.   Особливості руху мінеральних вод і розсолів.  
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10. Приведений тиск (формули Єрмілова, Силіна-Бекчуріна). 
11. Визначення напрямку, швидкості і витрати підземних потоків. 
12. Концентраційна природна конвекція і дифузія в розсолах. 
13. Процеси формування хімічного складу підземних вод і розсолів. 
14. Види обмінних процесів катіонами між водою та породою. 
15. Види води в гірських породах. 
16. Седиментогенні води. 
17. Відроджені води. 
18. Інфільтрогенні води. 
19. Ендогенні води. 
20. З якими (за генезисом) водними розчинами пов'язані процеси первинної 

міграції та акумуляції ВВ в земній корі? 
21. У чому полягає вторинна міграція ВВ, і де вона відбувається? 
22. Від чого залежить нахил ВНК і ГВК? 
23. У чому полягає фізико-хімічне руйнування покладів газу? 
24. Які категорії нафтогазопошукових гідрогеологічних показників найбільш 

широко застосовуються на практиці? 
25. Які органічні сполуки є показниками нафтогазоносності? 
26. Які фактори впливають на формування гідравлічно екранованих покладів 

нафти і газу? 
27. В яких районах пошуки гідравлічно екранованих покладів нафти і газу 

найбільш актуальні? 
28. Чому геолого-гідрогеологічне моделювання проводиться для всього 

родовища? 
29. Хто запропонував промислову класифікацію вод? 
30. Що є основою промислової класифікації вод? 
31. Як поділяються за типами геогідродінамічні системи? 
32. Чому виділяються елізіонні системи, що «розвиваються» або 

«вироджуються»? 
33. Яка графіка складається при геолого-гідрогеологічному моделюванні? 
34. У чому полягає метод А.Р. Ахундова, які його обмеження? 
35. У чому полягає метод В.В. Муляка і В.Д. Порошина? 
36. Що дає метод використання трасерів при заводненні? 
37. Чому відбувається засолення експлуатаційних труб при розробці покладів 

ВВ? 
38. Які токсичні елементи потрапляють у воду при розливі нафти? 
39. Які деформації земної поверхні відбуваються при розробці нафтових і 

газових родовищ? 
40. У чому причина таких деформацій? 
41. Які причини сейсмічних подій при розробці газових і нафтових родовищ? 
42. У яких породах створюються підземні сховища нафти, газу, бітумів? 
43. У чому полягають гідрохімічні і гідродинамічні методи, що здійснюються 

при проектуванні ПСГ? 
44. У чому полягають гідрогеологічні методи контролю ПСГ? 
45. Які води нафтових і газових покладів підлягають захороненню? 
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46. Які техногенні гідрогеологічні аномалії утворюються при похованні 

промислових стоків? 
47. У чому полягає техногенна метаморфізація підземних вод? 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
а) Основна література 
1. Карцев А.А., Вагин С.Б., Матусевич В.М. Гидрогеология нефтегазоносных 

бассейнов: Учеб. Для вузов. М.: Недра, - 1986. 
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