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Одним із важливих об’єктів неантикліна-
льного типу є зони нафтогазонакопичення, які 
приурочені до похованих рифів. За кордоном 
(особливо в США, Канаді, Мексиці, Лівії, та 
країнах Перської затоки) роботи з вивчення і 
пошуків нафтогазоносних рифів ведуться вже 
багато років. Органогенні забудови різних ти-
пів (біогерми, біостроми, рифові масиви) ши-
роко розвинуті у палеозойських відкладах Вол-
го-Уральської і Тіманської нафтогазоносних 
провінціях (Росія) та інших регіонах країн 
СНД. 

Аналіз нафтогазоносності рифогенних від-
кладів у ряді нафтогазоносних провінцій світу 
дають підстави відзначити таке. 

Родовища нафти і газу, які пов’язані з по-
хованими рифами (локальними і бар’єрними), а 
також з передрифовими уламковими шлейфами 
мають широке розповсюдження. Поклади нері-
дко характеризуються запасами, що досягають 
декількох сотень мільйонів тонн. Запаси нафти 
і газу звичайно нерівномірно розподіляються 
всередині рифових зон і сконцентровані пере-
важно в окремих родовищах. Потужності рифо-
генних відкладів, до яких приурочені поклади, 
коливаються від декількох метрів до кілометра 
і більше, однак величина потужності не визна-
чає ступеня нафтогазоносності рифів. Висота 
покладів змінюється від 10-30 до 200 м і більше 
і залежить як від амплітуди пасток, яка нерідко 
досягає 100-1500 м, інколи 400 м, так і від сту-
пеня їх заповнення. 

Рифогенні породи мають переважно високі 
колекторські властивості. Пористість може до-
сягати 20-40% і більше. Первинна пористість 
рифогенних порід між гранулярна і внутрішньо 
скелетна. Вторинна пористість, що розвиваєть-
ся за рахунок вилуговування і доломітизації, а в 
деяких випадках зумовлена процесами вивіт-
рювання, значно покращує ємнісні і фільтра-

ційні властивості колекторів. Крім цього, для 
рифів характерна тріщинуватість як тектонічна, 
так і атектонічна. Вона не відіграє важливої ролі 
в ємкісних властивостях порід, але значно під-
вищує їх проникність. Добрі фільтраційні влас-
тивості рифогенних колекторів зумовлюють 
високі дебіти нафти в окремих свердловинах, 
які нерідко досягають декількох тисяч тонн на 
добу (42тис.м3/добу нафти родовищі Серро-
Асуль і більше 6 тис.м3/добу на родовищі  
Моралільо Золотого поясу). 

Характерною особливістю рифових забу-
дов як бар’єрних, так і локальних є нерівномір-
ний розподіл у них колекторів. У зв’язку з цим 
поклади нерідко приурочені до окремих порис-
тих пластів і лінз у рифових тілах або екрану-
ються слабопроникними карбонатними поро-
дами. Пористі зони залягають на різній глибині 
відносно покрівлі рифу і займають різне струк-
турне положення, що в ряді випадків викликає 
зміщення покладів на крилах рифових виступів. 

Результати вивчення ряду нафтогазонос-
них басейнів світу, що характеризуються ши-
роким розвитком похованих рифових забудов, 
засвідчують, що в їх межах можна виділити цілі 
рифові системи, які об’єднуються в зони розви-
тку одновікових рифів бар’єрного і локального 
типів. 

Закономірності розповсюдження і особли-
вості геологічної будови рифових забудов різ-
ного типу визначають методику їх прогнозу і 
розвідки. 

Бар’єрні рифи є одним із важливих нафто-
газопошукових робіт, оскільки часто контро-
люють регіональні зони нафтогазонакопичення 
великої протяжності, що досягають декількох 
сотень, а інколи і тисяч кілометрів (Західно Ка-
надський, Пермський, Месопотамський, Тіма-
но-Печорський тощо). Бар’єрні рифи розміщу-
ються на стику двох фаціальних областей з різ-
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Одним из нефтегазоносных регионов Украины 
является Днепровско-Донецкая впадина. Открытые 
в ней месторождения преимущественно приуроче-
ны к антиклинальным структурам. Объективно 
оценить ресурсы углеводородов в ловушках нетра-
диционного типа, особенно в карбонатных форма-
циях, сложно. В связи с этим необходимо учиты-
вать опыт исследований, проведенных в разных ба-
ссейнах мира. 

 The Dnieper-Donets Depression is one of petro-
leum region in Ukraine. Discovery oil and gas fields 
timed to the anticline structure. The objective estimation 
of hydrocarbons resourses at non-traditional type traps 
is complicate, especially in Carboniferous formation. 
Therefore  investigation experience which carried out in 
different basins it is necessary take into account. 
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ними умовами седиментації – мілководного 
шельфу і відносно глибоководної частини ба-
сейну. Зоні розвитку бар’єрних рифів відпові-
дає смуга аномально збільшених потужностей 
карбонатних відкладів з численними рифобуді-
вними організмами, серед яких переважають 
колоніальні корали, моховатки, криноідеї, губ-
ки, різноманітні водорості тощо. 

Важливою особливістю бар’єрних рифів є 
їх вираженість у сучасному структурному плані 
по поверхні карбонатного рифового комплексу 
у вигляді вузьких протяжних лінійних флексур. 

Існує думка, що бар’єрні рифи, в основно-
му, формуються над розломами фундаменту, 
які утворюють уступи, сприятливі для утворен-
ня цієї безперервної забудови.  

Однією із закономірностей, виявленою бу-
рінням у ряді нафтогазоносних басейнів, є ско-
рочення над рифами (інколи до повної їх відсу-
тності) потужностей сульфатно-галогенних або 
теригенних товщ, що виповнюють рифовий ре-
льєф. Останнє можна рекомендувати в якості 
пошукового критерію при трасуванні гребене-
вих частин нафтоносних бар’єрних рифів, а та-
кож при виясненні положення нафтоносних 
вершин локальних рифів. 

Здебільшого в світовій практиці всі родо-
вища, які відкриті в карбонатах, приурочені до 
крайових рифогенно-карбонатних масивів 
бар’єрного типу, і продукція пов’язана з різни-
ми органогенними спорудами. На території до-
сліджень в центральній частині Дніпровсько-
Донецької западини (ДДЗ) вони також стали 
основними об’єктами пошуку і розвідки нафто-
вих і газових покладів в карбонатах. Липоводо-
линсько-Анастасівсько-Перекопівський виступ, 
пов’язаний з такими масивами, є зоною нафто-
накопичення в верхньовізейських карбонатних 
відкладах,  Селюхівське родовище приурочене 
до внутрішньошельфових біогермів. В центра-
льній частині ДДЗ результативним виявилося і 
опошукування внутрішньобасейнових рифів 
або пінаклів. При пошукових роботах було роз-
бурено три органогенні споруди такого типу, і 
всі вони дали продукцію (Кампанське, Приріч-
не і Білічівське газоконденсатні родовища). В 
приштокових органогенних спорудах на Чор-
нухінській площі також були зафіксовані наф-
тогазопрояви. 

Таким чином, виходячи з широкого розви-
тку верхньовізейських рифів в межах центра-
льної частини ДДЗ і аналізу їх продуктивності, 
можна стверджувати, що карбонатні відклади 
володіють достатньо високим нафтогазовим 
потенціалом. Так, за даними О.Ю.Лукіна, 
П.М.Чепіля та ін. оцінка Срібненького нижньо-
візейського мегаатолу сягає 150 млн.т умовного 
палива. 

Виконані дослідження з урахуванням до-
свіду робіт різних басейнів світу в центральній 
частині Дніпровсько-Донецької западини дали 
змогу виділити окремі ділянки, перспективні 
для пошуку покладів у пастках літолого-страти-
графічного типу. 

Андріяшівсько-Компанська ділянка являє 
собою крупний асиметричний вал, який з пів-

денного заходу облямовує дві великі внутрішні 
депресії Дніпровсько-Донецької западини – 
Срібнянську і Жданівську. У межах цього валу 
мають широке розповсюдження високоперс-
пективні візейські вапнякові відклади (ХІІІ-
ХІІа МФГ). Перспективи верхньовізейських 
вапнякових відкладів підтверджуються від-
криттям у них Кампанського, Білічівського та 
Селюхівського нафтогазоконденсатних родо-
вищ. У межах Андріяшівсько-Компанської зо-
ни  виконана детальна кореляція верхньовізей-
ських вапнякових відкладів, яка свідчить про їх 
складну будову, різну стратиграфічну повноту 
на окремих ділянках, несталий літолого-фаці-
альний склад і значні коливання потужностей 
(рис. 1). Карбонатні відклади Андріяшівсько-
Компанської зони приймаються в обсязі ХІІІв–
ХІІа МФГ верхньовізейського під’ярусу (про-
дуктивні горизонти В-22, В-23). 

На основі опису керна, літолого-петрогра-
фічних та палеонтологічних досліджень вико-
нано розчленування вапнякових відкладів, ви-
ділені типи розрізів, проведена їх зональна та 
міжзональна кореляція. Побудовані карта тов-
щин, літолого-фаціальні карти та низка геоло-
гічних профілів. На літолого-фаціальній  карті 
виділені всі зони, характерні для рифогенних 
фацій – депресійна, схилова, шельфова (внут-
рішня і зовнішня зони), прибережно-морська та 
лагунна. 

У результаті проведених наукових дослі-
джень і виконаних побудов у межах централь-
ної частини ДДЗ виділена низка різноманітних 
органогенних споруд і встановлені закономір-
ності їх розповсюдження (рис. 2). 

Виділені фаціальні зони контролюють роз-
повсюдження окремих типів органногених спо-
руд, що необхідно враховувати при проведенні 
сейсморозвідувальних робіт. Так, у межах схи-
лових і внутрішньобасейнових (депресійних) 
фацій розвинуті споруди рифогенного типу, які 
мають чітку, яскраво виражену морфологічну 
форму (Білічівка, Кампанська, Прирічна, Хор-
тиця), досить чітко виділяються за  даними сей-
сморозвідки. У шельфовій зоні мають  розпо-
всюдження переважно невеликі,  сплюснуті 
біогермні споруди по морфології резервуару у 
вапняковій товщі в низах візе.  

У північній прибортовій зоні за даними лі-
толого-стратиграфічних досліджень виділяють-
ся дві найбільш перспективні ділянки для по-
шуків покладів вуглеводнів у пастках неантик-
лінального типу – Волошківсько-Валюхівська і 
Гадяцько-Бельська. 

Волошківсько-Валюхівська ділянка в стру-
ктурно-тектонічному відношенні охоплює схи-
ли Срібнянської депресії і Білоченківського 
прогину. У межаж зазначеної ділянки встанов-
лені високі градієнти зміни потужності та літо-
лого-фаціальні заміщення відкладів ХІІа мфг, 
що створює сприятливі умови для формування 
пасток літологічного типу. Ціла низка стратиг-
рафічних і літологічних пасток пов’язується 
також з горизонтом В-26, в якому на ряді площ 
вже виявлені поклади нафти і газу. Крім цього, 
в склепінній частині Артюхівсько-Липоводолин- 
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ського  виступу фундаменту широко розповсю-
джена потужна товща карбонатних відкладів 
ХІІІв – ХІІа мфг. З метою підтвердження вияв-
лення літолого-стратиграфічних пасток виникає 
необхідність проведення окремих сейсмічних 
профілів на південному схилі Бобрикської малої 
депресії, на південному схилі Афанасіївської 
структури (у межах трикутника Афанасіївка-
Бобрівка-Берестівка) і на Цимбалівсько-Беїв-
ській ділянці. На Липоводолинсько-Гадяцкій 
ділянці знадобиться проведення ряду сейсміч-
них профілів методом ЗД та відпрацювання по 
лінії профілів методом електророзвідки для 
підтвердження виявлених органогенних споруд 
у карбонатних відкладах нижнього та верхньо-
го візе. 

Для підтвердження зон виклинювання, фа-
ціального заміщення і виділення окремих пас-

ток не антиклінального типу в нижньовізейсь-
ких і турнейських відкладах рекомендується 
проведення сейсмічних і електромагнітних до-
сліджень. У першу чергу пропонується провес-
ти сейсмопрофілі Бельськ-Сухівка, Сухівка-
Ясенівка, Рибальці-Ясенівка, Бельськ-Рибальці. 
Парафіївсько-Тростянецька, Східно-Савинків-
ська, Волохівсько-Сухівська та Братешківсько-
Шкурупіївська.  

 
Висновок 
Виявлені особливості розміщення та роз-

витку органогенних споруд в межах приборто-
вих зон центральної частини ДДЗ можуть бути 
додатковими критеріями для: 

– прогнозу різних морфолого-генетичних 
типів цих споруд; 

– перспективи їх нафтогазоносності; 

 
1 – номер свердловини; 2 – ізолінії рівних товщин; 3 – соляні штоки; 4 – крайові порушення;  

5 – виявлені структури; 6 – прогнозні структури; басейновий тип (без чистих вапняків):  
7 – доманікоїдні відклади; 8 – доманікоїдні відклади з прошарками вапняків; рифова гряда;  
9 – органогенний вапняк з прошарками доманікоїдів; 10 – глинисті вапняки; зарифова зона;  

11– глиниста; 12 – вапняково-доломітова; 13 – піщано-вапнисто-глиниста 
Рисунок  2 —  Схематична карта товщин та літофацій продуктивного горизонту В-23 

центральної частини Дніпровсько-Донецької западини 
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– обґрунтованого вибору методики пошу-
ково-розвідувальних геолого-геофізичних робіт. 
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Реологічні (неньютонівські) властивості 
асфальтеновмісних, парафінистих і обводнених 
(емульгованих) нафт, які проявляються в першу 
чергу в аномалії в’язкості, тобто в залежності 
ефективної в’язкості нафти від напруження 
зсуву або градієнта швидкості, істотно усклад-
нюють процеси видобування і транспортування 
[1, 2]. Через відсутність поки задовільної теорії, 
яка пояснювала б неньютонівський рух таких 
нафт, особливо емульсій [4], а кількісна харак-
теристика реологічних властивостей неоднако-
ва для різних нафт [1], неуніверсальна і мало-
надійна [4], експериментальне вивчення реоло-
гічних властивостей нафт конкретних родовищ 
чи сумішей постійно залишається в полі зору 
дослідників [3,4]. Нами з практичних позицій 
підвищення ефективності процесів видобуван-
ня і транспортування високов’язкої продукції 
нафтових свердловин, зокрема в зимовий пері-
од, проведено експериментальне дослідження 
нафт Семенівського і Луквинського родовищ та 
їх сумішей з водою і газоконденсатом, що дало 
змогу отримати залежності напруження зсуву  
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обводненості) і газоконденсату та встановити 
величину раціонального вмісту газоконденсату 
в суміші. 

Промислові поклади нафти Семенівського 
родовища відносяться до відкладів карагана (ІІ, 
ІІІ, ІV поклади) і чокрака (V, VІ поклади). За 
результатами досліджень глибинних проб влас-
тивості нафт у цих покладах досить близькі. 
Нафта із відкладів продуктивного комплексу 
відноситься до нафтено-ароматично-метанового 
типу (нафтенових 51-55%, ароматичних 33-38%, 
метанових вуглеводнів 11-12%), темно-корич-
невого кольору, важка (молекулярна маса 269-
287; густина розгазованої нафти 914 кг/м3), ма-
лопарафіниста (0,25-0,7%), малосмолиста (7,0-
12,5%), малосірчиста (0,15-0,16%). Температу-
ра початку кипіння нафти 375-481 К, до 623 К 
википає 33-58% нафти. Динамічний коефіцієнт 
в’язкості пластової (293-296 К; 1,8-2,9 МПа) 
нафти 23,6-27,3 мПа с, а кінематичний коефіці-
єнт розгазоваої нафти (21,1-55,9)10–6 м2/с [6]. 

Нафта менілітового покладу Луквинського 
родовища відноситься до метано-нафтенового 
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Проведено экспериментальные исследования 
нефтей Семеновского и Луквинского месторожде-
ний и водонефтегазоконденсатных смесей. Впервые 
получены экспериментальные зависимости динами-
ческого коэффициента вязкости водонефтяной и 
водонефтегазоконденсатной смесей от обводнен-
ности в целом интервале ее смены (0-100%) при 
разном содержании газоконденсата. Установлено 
величину рационального содержания газоконденса-
та в смеси для облегчения транспорта высоковяз-
кой продукции в зимний период. Обосновано и 
сформулировано практические выводы. 

 The experimental researches of Semenivka and 
Lykva oil fields and water-oil-gas-condensate mixtures 
have been made. There have been got for the first time 
the experimental relations of dynamic coefficient viscos-
ity of water-oil and water-oil-gas-condensate mixtures 
from encroachment in all interval of its variable (0-
100%) at the different gas-condensate content. The 
quantity of rational gas-condensate content in the mix-
ture for the light transportation reducing of high-
viscosity products in winter has been established. The 
practical conclusions were grounded and formulated. 

 


