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би при виконанні такої операції знаходяться в 
розтягнутому стані. 

За допомогою запропонованого підходу 
можна обчислити кут закручування будь-якого 
елемента бурильної колони залежно від її кон-
струкції, типу профілю свердловини, параметрів 
бурового розчину та величини кута повороту 
ротора. Всі аналітичні перетворення та розра-
хунки розглянутого методу можна проводити 
на ЕОМ з використанням математичного пакета 
Mathcad або Maple 7, що забезпечує високу то-
чність.  

Для прикладу проведемо розрахунок міні-
мального кута повороту ротора, який спричи-
нить початок обертання БК в місці установки 
долота. На рисунку 2 схематично зображено 
конструкцію БК, що використовується при бу-
рінні свердловини на момент розрахунку. Све-
рдловина заповнена буровим розчином з дина-
мічним напруженням зсуву, рівним 0,15 Па. 
Профіль частково відтворює фактичну траєкто-
рію стовбура свердловини “Штормова-1”, і 
складається з таких ділянок: 

І) вертикальна прямолінійна ділянка з зені-
тним кутом 00; 

ІІ) ділянка набору кривизни (зростання зе-
нітного кута від 0 до 850); 

ІІІ) нахилена прямолінійна ділянка з зеніт-
ним кутом 850.  

В результаті розрахунку за запропонова-
ним підходом кут закручування бурильної ко-
лони становить 60,880. Подальше обертання 
ротора призведе до обертання долота на таку ж 
величину, що є важливим при встановленні від- 
 

 
 

За останні 30 років пошуків і розвідки наф-
тових і газових родовищ в глинистих товщах в 
різних регіонах світу суттєво змінилося уяв-
лення про перспективи нафтогазоносності гли-
нистих порід. Всупереч загальноприйнятим 
думкам про те, що глини і аргіліти є покриш-
ками, на даний  час  у багатьох нафтогазонос-
них  регіонах відкриті промислові поклади  вуг- 

хилюючих пристроїв, призначених для корегу-
вання параметрів проектного профілю свердло-
вини в заданому напрямі.  

Таким чином запропоновано метод обчис-
лення кута закручування бурильної колони при 
коригуванні профілів похило-скерованих та 
горизонтальних свердловин. При розробленні 
математичної моделі враховується додатковий 
момент опору обертанню в’язкого середовища, 
зміна сили тертя БК зі стінками криволінійного 
стовбура свердловини за умови, що бурильні 
труби контактують із нижньою стінкою сверд-
ловини по всій довжині. 
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леводнів саме в глинах і аргілітах. Як приклад 
можна вказати на встановлені значні запаси 
газоконденсату і нафти в аргілітовій товщі ба-
женівської світи юри Середнього Приоб’я Росії; 
поклади газу в глинистій товщі неогену Зовні-
шньої зони Передкарпатського прогину; в май-
копських глинах скіфської плити; у піщано-
глинистих товщах олігоцену нафтогазоносного 
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носных горизонтов в неогеновых отложениях Вне-
шней зоны Предкарпатского прогиба. Произведено 
разделение причин на 3 группы – геологические, гео-
физические и технические. Указаны основные на-
правления и мероприятия повышения эффективно-
сти геологоразведочных работ на газ в регионе.   

 The problems of reasons the passing of the gas-
bearing horizons in Neogene deposits of External zone 
of Subcarpatian trough are considered in the article. It 
was executed the division of the reasons into 3 groups -
geological, geophysical and technical. There were 
proposal the basic directions and actions for the 
increasing of prospecting works efficiency in the region. 
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басейну середньої і верхньої Магдалени Колу-
мбії та інші. Тому, ретельне вивчення товщ з 
нетрадиційними колекторами і визначення ос-
новних показників їх нафтогазоносності є дуже 
актуальною проблемою. 

Відомо, що Україна належить до країн з 
дефіцитом  власних енергетичних ресурсів, які  
задовольняють потреби України у газі всього 
на 22-25%, а у нафті на 10-12%. Ця обставина 
помітно впливає на розвиток промисловості 
України. Тому геолого-промислові досліджен-
ня, що сприятимуть приросту запасів вуглевод-
нів та збільшенню їх видобутку, мають страте-
гічне значення для молодої Української держа-
ви. Актуальною проблемою на сучасному етапі 
є приріст запасів енергоносіїв в нафтогазонос-
них областях на вже відкритих вуглеводневих 
родовищах та на суміжних з ними площах. Та-
кою областю в Україні є Західний (Карпатсь-
кий), нафтогазоносний регіон, в межах якого 
знаходиться Зовнішня зона Передкарпатського 
прогину, де зосереджено до 50 вже відкритих 
газових родовищ і цілий ряд нових перспектив-
них площ у газоносному відношенні. Видобу-
ток газу, як відомо, представляє особливий ін-
терес, тому що цей енергоносій, крім промис-
ловості, є необхідним і для побуту населення. 
Газові родовища Зовнішньої зони Передкарпат-
ського прогину експлуатуються тривалий пері-
од – з 50-х років ХХ століття до теперішнього 
часу і перебувають в заключній стадії розроб-
ки. Але результати буріння свердловин на про-
мислових площах у Зовнішній зоні Передкар-
патського прогину в період останніх 10-15 ро-
ків засвідчили, що у відкладах цієї зони, і особ-
ливо в глинистій товщі неогену, було пропуще-
но чимало газоносних горизонтів промислового 
значення. На даний час такі горизонти встанов-
лені на площах Хідновичі (горизонти ВД-14, 
НД 8-9), Макунів (горизонт НД-7), Залужани 
(горизонт ВД-12, карпатій), Більче-Волиця (го-
ризонти НД 3-12). За рахунок розкритих про-
пущених у минулому газоносних горизонтів 
вже тепер були збільшені видобувні запаси газу 
Західно-Українського нафтогазоносного регіо-
ну. Пропущення промислових газоносних гори-
зонтів в минулому при бурінні пошуково-роз-
відувальних свердловин пов’язане з цілою низ-
кою причин, серед яких існують як геологічні, 
так і технічні. Визначення цих причин є важли-
вим народногосподарським завданням, що зу-
мовлює значну актуальність і постановку гео-
лого-промислових досліджень у Зовнішній зоні 
Передкарпатського прогину. Без визначення 
цих причин неможливо обґрунтувати заходи 
щодо розкриття таких горизонтів на промисло-
вих площах і запобігти цьому явищу при бу-
рінні пошуково-розвідувальних свердловин на 
нових площах у майбутньому. 

Буріння пошуково-розвідувальних, а також 
і експлуатаційних свердловин в глинистій тов-
щі Зовнішньої зони Передкарпатського прогину 
в останні 10-15 років засвідчило, що при прове-
денні пошуково-розвідувальних робіт на газ в 
минулому у вказаній товщі було пропущено 
чимало продуктивних газоносних горизонтів. 

Спочатку це виявлялося випадково при бурінні 
пошуково-розвідувальних свердловин на мож-
ливі газові поклади і експлуатаційних свердло-
вин на певні газоносні горизонти. Так, при бу-
рінні експлуатаційних свердловин № 51, 52 і 313 
на Більче-Волицькій площі із глинистої товщі в 
інтервалах 520-550 м, 544-532 м, 580-590 м ви-
явились газопрояви у вигляді відкритого газо-
вого фонтану, які були ліквідовані шляхом об-
важнювання промивальної рідини. Після закін-
чення буріння вказаних свердловин було вирі-
шено випробувати інтервали 544-532 м і 580-
590 м в св. № 313 в глинистій товщі неогену. В 
результаті випробування були одержані проми-
слові припливи газу 15,3 і 25,9 тис. м3/добу у 
вищевказаних інтервалах. Як виявилось пізні-
ше, вказані інтервали належать до промислових 
газоносних горизонтів НД-3 і НД-4. В подаль-
шому на ці горизонти було пробурено декілька 
розвідувальних свердловин (№ 502, 507, 514), 
які підтвердили в розрізі глинистої товщі нео-
гену промислові запаси газу, що складають за 
категорією С1 – 216 млн. м3. Свердловини  
№ 500, 501, 502, 503, 504, 505, 512, 514, 518, 
519, і 523 підтвердили газоносність горизонтів 
НД-8 і НД-9, запаси яких за категорією С1 ста-
новлять 1256 млн. м3. Свердловини № 500, 501, 
502, 503, 504, 505, 510, 516, 517, 518, 519, 520 і 
408 підтвердили також газоносність горизонтів 
НД-10 і НД-12, запаси яких за категорією С1 
становлять 1469 млн. м3. В минулому ці гори-
зонти на Більче-Волицькій площі були пропу-
щені. 

На Хідновицькій  площі з метою оцінки 
перспектив газоносних покладів неогену сверд-
ловина № 139 була поглиблена до глибини 
1370 м. Після інтенсивних газопроявів з інтер-
валів 1250-1350 м і внаслідок випробування 
інтервалу були відкриті промислові горизонти 
НД-9, НД-8 і ВД-14, які на цій площі не були 
раніше відомі. 

Такі ж дані можна привести на Орховиць-
кій, Любешівській, Рубанівській, Тейсарівській 
та інших площах Зовнішньої зони Передкар-
патського прогину. 

В результаті на даний час в глинистій тов-
щі неогену Зовнішньої зони Передкарпатського 
прогину відкриті такі промислові горизонти: 
ВД-6; ВД-12; ВД-14; НД-3, а також НД-4; НД-5; 
НД-6; НД-8; НД-9; НД-10; НД-11 і НД-12. Під-
рахунок запасів по цих горизонтах дали змогу 
приростити в Західному нафтогазоносному ре-
гіоні України запаси газу за категоріями С1+С2  
на 5500 млн. м3.  

Пропуск промислових газоносних горизо-
нтів в Зовнішній зоні Передкарпатського про-
гину розпочався ще наприкінці 40-х і початку 
50-х років минулого століття.  

В глинистій товщі неогену Зовнішньої зо-
ни Передкарпатського прогину до глибин 400-
500м, а іноді і більше окремі шари і прошарки з 
підвищеним вмістом псамітової фракції наси-
чені прісною або слабомінералізованою водою. 
На електорокаротажних діаграмах такі інтерва-
ли в розрізі глинистої товщі неогену характери-
зуються тими ж параметрами, що і газоносні 
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горизонти через високі опори прісних вод. При 
випробуванні таких інтервалів в свердловинах  
Зовнішньої зони Передкарпатського прогину 
одержували воду і тільки іноді попадали на га-
зоносні горизонти. Тому інтервали, по яких не 
одержувались однозначні відповіді про їх газо-
носність, дуже часто не випробувались. Як ві-
домо, газовий каротаж в минулому при бурінні 
свердловин Зовнішньої зони Передкарпатсько-
го прогину застосовувався дуже рідко. В ре-
зультаті багато горизонтів в розрізі глинистої 
товщі неогену Зовнішньої зони Передкарпатсь-
кого прогину, які, можливо, були газоносними, 
залишались невипробуваними, тобто пропуще-
ними. Яскравим прикладом, де в минулому бу-
ло розкрито дуже мало промислових газонос-
них покладів, є так звана площа Коршів – Іспас. 
На території цієї площі протяжністю від Дер-
жавного кордону з Румунією до широти насе-
леного пункту Одаї Івано-Франківської області 
було відкрите тільки одне промислове родови-
ще газу (Косівське) і два непромислових газо-
вих покладу: Красноільський в Чернівецькій 
області і Коршів в Івано-Франківській області. 

В подальшому на території площі Коршів – 
Іспас в результаті перегляду геолого-геофізич-
ного матеріалу розрізів пробурених свердловин 
і розрізу нових свердловин були відкриті такі 
промислові газові родовища як Чорногузьке, 
Пилипівське, Дебеславицьке, Ковалівське, Че-
ремхівсько-Струпківське, Яблунівське та інші 
[1]. 

Серед інших дуже вагомих чисто геологіч-
них причин пропуску продуктивних газоносних 
горизонтів в глинистій товщі неогену Зовніш-
ньої зони Передкарпатського прогину слід вва-
жати недостатній відбір керна, що призводило 
до недостатньої геологічної охарактеризовано-
сті розрізів свердловин, а також майже повна 
відсутність лабораторних досліджень шламу, в 
результаті чого багато шарів і прошарків з під-
вищеним вмістом псамітової фракції, тобто по-
тенційних колекторів для вуглеводневих спо-
лук були пропущеними. 

Вагомою геологічною причиною пропу-
щення газоносних горизонтів в глинистій товщі 
неогену Зовнішньої зони Передкарпатського 
прогину, на наш погляд, слід також вважати 
буріння свердловин на переобважнених глини-
стих розчинах через побоювання непередбаче-
них аварійних припливів флюїдів у свердлови-
нах. Буріння свердловин майже постійно про-
водилося на розчинах з домішками таких обва-
жнювачів, як барит і навіть гематит і магнетит. 
В результаті багато піскуватих шарів і прошар-
ків виявилися “задавленими”, заглинизовани-
ми, забаритизованими і навіть загематизовани-
ми. При випробуванні свердловин ці пласти і 
прошарки не давали припливів флюїдів. Засоби 
покращання зв’язку між свердловиною і плас-
том переважно виявлялися неефективними, у 
багатьох випадках вони взагалі не застосовува-
лися. В результаті пласти, з яких не були одер-
жані припливи флюїдів, вважалися “сухими”. 
Але деякі з них були газонасиченими.   

Всі причини пропущення продуктивних  
газоносних горизонтів ми поділяємо на три ка-
тегорії, а саме: геологічні, геофізичні і технічні. 

Геологічні причини 
недостатня  вивченість зміни піщанисто-

сті і піскуватості: 
– по всій товщині; 
– по світах; 
– по горизонтах; 
недостатній відбір: 
– керна; 
– шламу; 
недостатній комплекс лабораторних до-

сліджень: 
– керна; 
– шламу; 
відсутність нових методик щодо виявлен-

ня газоносних горизонтів. 
Геофізичні причини 
недосконалість або відсутність методів 

геофізичних досліджень, таких як: акустичний 
каротаж (смужний); гамма-гамма каротаж 
(щільний); високоточна термотетрія; індукцій-
ний каротаж (багатозондовий), боковий мікро-
каротаж, двозондовий нетрон-нейтронний ка-
ротаж і нахилометрія; 

невідповідність роздільної здатності гео-
фізичної апаратури до фактичного розрізу; 

відсутність нових методик інтерпретації 
геофізичних досліджень для тонкошаруватих 
заглинизованих розрізів. 

Технічні причини 
невідповідність параметрів бурового роз-

чину під час буріння газоносних горизонтів; 
невідповідність бурового обладнання (бу-

рових насосів) до проводки свердловини в конк-
ретних неологічних умовах; 

недостатня щільність та глибина проник-
нення енергії кумулятивної перфорації; 

застосування застарілого обладнання для 
відбору керна; 

неякісне цементування затрубних просто-
рів обсадних колон; 

відсутність досліджень свердловин стан-
цією технічного контролю під час проходки 
верхньої частини розрізу. 

Без врахування вказаних причин пропу-
щення продуктивних вуглеводневих горизонтів 
подальше проведення пошуково-розвідуваль-
них робіт у Зовнішній зоні Передкарпатського 
прогину буде малоефективним. 

На даний час у геологів України вже нако-
пичився певний досвід пошуків і розвідки наф-
тових і газових родовищ в піщано-глинистій 
товщі, зокрема в глинистій товщі неогену Зов-
нішньої зони Передкарпатського прогину, зна-
чно удосконалені методи ГДС, а також технічні 
засоби буріння і відбору керна. 

Розгляд причин пропущення продуктивних 
газоносних горизонтів в глинистій товщі нео-
гену Зовнішньої зони Передкарпатського про-
гину, наведених в класифікаційній схемі дав 
змогу створити схему заходів з метою виявлен-
ня пропущених газоносних горизонтів. Всі роз-
роблені в схемі заходи мають важливе значен-
ня, але серед геолого-геофізичних заходів ми 
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надаємо найбільше значення відбору шламу 
при бурінні свердловин і його дослідженню в 
лабораторних умовах. Як вже було зазначено,  
відбір керна (6-8% від проектної глибини свер-
дловини) не є достатній для детальної характе-
ристики розкритих розрізів свердловин, а гео-
фізичні методи не завжди дають однозначні 
відповіді про наявність газоносних шарів і 
прошарків в глинистих товщах. Шлам відбира-
ється через кожні 1-3-5 м поглиблення свердло-
вин. Постійне вивчення шламу на буровій (і 
особливо його дослідження в лабораторних 
умовах) з метою визначення відсотків псаміто-
вої фракції забезпечить виключення можливості 
пропущення піскуватих шарів і прошарків, які 
можуть бути насичені вуглеводневими сполу-
ками в глинистій товщі. Якщо при бурінні све-
рдловини глинисті уламки шламу розмивають-
ся, то, як ми вже вказували, необхідно постійно 
відбирати проби глинистого розчину, що вихо-
дить зі свердловини в процесі буріння. Шляхом 
дослідження проб глинистого розчину  на зміну 
вмісту псамітової фракції можливо визначити 
наявність в розкритих розрізах свердловин ша-
ри і прошарки з підвищеною піскуватістю. 

При дослідженні шламу в лабораторних 
умовах необхідно проводити визначення кое-
фіцієнтів набухання глинистих уламків для за-
стосування розробленого нами способу визна-
чення газоносних горизонтів в глинистих тов-
щах за даними цих коефіцієнтів, що детально 
наводиться у п’ятому підрозділі. 

При проведенні пошукових робіт в межах 
нових площ і районів, де ще не визначений ос-
таточно структурний фактор залягання шарів 
порід в глинистій товщі неогену Зовнішньої 
зони Передкарпатського прогину, необхідно 
застосовувати методику пошуку кульмінацій-
них ділянок антиклінальних структур і інших 
форм залягання шарів порід за даними коефіці-
єнтів аномальності пластових тисків, які за ве-
личиною збільшуються в напрямку склепінь 
антикліналей і підвищених ділянок пластів, що 
виклинюються. Відомо що на таких ділянках є 
найсприятливіші умови для формування нафто-
газових покладів. 

Сучасні методи геофізичних досліджень в 
свердловинах, які необхідно застосовувати, на-
ведені в класифікаційній схемі заходів, спрямо-
ваних на запобігання пропуску шарів і прошар-
ків насичених вуглеводневими сполуками.    

Слід акцентувати увагу на необхідності 
експериментування і застосування нових про-
гресивних геофізичних методів і способів, таких 
як “Спосіб виявлення нафтогазоносних інтер-
валів в свердловинах з тонкошаруватим типом 
розрізу”, що розроблений і запатентований в 
останні роки в ІФНТУНГ [2].  

При випробуванні свердловин в глинистій 
товщі можна рекомендувати проведення експе-
риментального випробування способу, який 
може забезпечити приплив флюїдів з перспек-
тивних на нафту і газ шарів і прошарків, шля-
хом встановлення гідродинамічного зв’язку 
між свердловиною і пластом [3], що передбачає 
закачування в пласт під тиском рідини, яка стає 

вибуховою при доставці на вибій свердловини 
каталізаторів. Вибух рідини передбачається 
безпосередньо в пласті, що призведе до розши-
рення в ньому існуючих і виникнення нових 
тріщин. Це може забезпечити значне збільшен-
ня фільтраційних властивостей пласта у приви-
бійній зоні, що буде стимулювати приплив 
флюїдів з пласта. 

З переліку технічних заходів, що наводять-
ся в кваліфікаційній схемі, головну увагу ми 
надаємо застосуванню промивальної рідини, 
що відповідає запланованим вимогам якості з 
обробкою обважнювачів тільки у необхідних 
випадках, а також застосування якісного обла-
днання для відбору керна з обов’язковою пере-
віркою роботи всіх його технічних вузлів перед 
спуском у свердловину. 
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