
ЛЕКЦІЯ 

 

Розділ 1. Теоретичні основи гідрогеології нафтових і газових 

родовищ. Гідрогеологія нафтових і газових родовищ України. 

Тема 1. Генезис, склад та умови формування підземних вод нафтових і 

газових родовищ. 

 

План лекції: 

1. Утворення підземних вод.  

2. Інфільтрогенні та седиментогенні води. Ендогенні води.  

3. Приклади гідрогеологічної зональності. Природні 

водонапірні системи.  

4. Хімічний склад підземних вод. 

 

- Предметом вивчення  навчальної дисципліни є гідрогеологічні 

закономірності розповсюдження нафтових і газових родовищ та 

гідрогеологічні умови родовищ нафти і газу України та країн світу. 

- Вивчення гідрогеології родовищ нафти та газу почалося одночасно з 

їх освоєнням - це початок ХХ сторіччя . Основні наукові дослідження 

та висновки було отримано після накопичення достатньої кількості 

матеріалів – це середина ХХ ст. Слід згадати наступних вчених – В.А. 

Сулін, Ігнатович, Гатальський, Овчинніков, Корценштейн, Сілін-

Бекчурін, Карцев, Капченко.  

- Українські дослідники – Колодій, Терещенко, Тердавідов, Лур'є, 

Заріцький, Зіненко. 

- Оскільки родовища нафти і газу залягають на значних глибинах, то 

Гідрогеологію родовищ нафти і газу можна називати "глибинною 

гідрогеологією." 



- Щодо формування гідросфери є декілька теорій. Але головним 

фактором утворення води є її мантійний потік з наступною 

концентрацією. 

 

Підземні води різняться за умовами походження, залягання та руху. 

У породах вода може бути у наступних видах: 

1. Вільна гравітаційна 

2. Капілярна 

3. Сорбована, рихлозв'язана 

4.  Адсорбована, міцнозв'язана 

5. Цеолітна, кристалізаційна, конституційна. 

 

За видом залягання води у літосфері можна поділити на: 

 зону аерації – де вода контактує з атмосферою, її товщина коливається від   0 

до сотні метрів. 

Зона насичення – де "пустоти" у породі майже повністю зайняті водою. 

Виключенням є родовища нафти та газу або заповнені іншими газами 

природного походження. Верхня границя – контакт із зоною аерації. Нижня 

зона геотермічна або зона фундаменту. 

 

За походженням воду можна поділити на: 

- інфільтрогенну 

- седиментогенну 

- ендогенну – ювенільну 

 

Окремо виділити седиментогенну воду, оскільки з нею пов'язані 

родовища НГ. Седиментогенна вода може включати відроджену воду. 

Щодо насичення порід. 

Вода займає пустоти у породі. Пустоти можуть бути порові, тріщанні, 

жильні, карстові. 



У нафтогазовій гідрогеології у якості основних одиниць районування 

прийняті нафтогазоносні – басейн, провінція, область. При виділенні 

нафтогазоносного басейну основним є умови генерації вуглеводнів, а при 

виділенні провінцій та областей – єдність умов нафтонакопичення. при 

гідрогеологічній систематизації «басейновий» принцип є преважним. 

Виділяється чотири типи гідрогеологічних басейнів: 

1. осадочно-породні депресійні (басейни артезіанські та 

нафтогазоносні), 

2. осадочно-породні гірськоскладчасті, 

3. брилово-породні (гідрогеологічні структури щитів), 

4. океанічні. 

Під басейном пластових вод розуміється скупчення вод, яке приурочено 

до осадочних порід і заповнює від’ємні тектонічні елементи земної кори. 

Басейн пластових вод складається з проникних водоносних пластів, які 

об’єднуються у водоносні горизонти, комплекси й поверхи. 

У нафтогазовій гідрогеології поширеним є термін – природна 

водонапірна система. Це сукупність водоносних горизонтів або комплексів, 

які містять напірні води. Природна водонапірна система може бути частиною 

окремого басейна або системи басейнів. 

Таким чином природна водонапірна система може мати різний об’єм. 

Тому при використанні терміну необхідна конкретизація об’єкта. 

Під умовами формування гідродинамічного потенціалу виділяють 

гідродинамічні системи: безнапірних і напірних вод. 

За природою енергетичного потенціалу гідродинамічні системи 

напірних вод розділяються на інфільтраційні та ексфільтраційні. 

В інфільтраційних водонапірних системах напір утворюється за рахунок 

інфільтрації поверхневих вод. Природа енергетичного потенціалу – 

гідростатична (Рисунок 1). 

В ексфільтраційних напір у водоносних пластах утворюється за рахунок 

фільтраційного видалення рідини з одних пластів у інші без поповнення 



запасів із зовнішніх джерел. Ексфільтраційні водонапірні системи 

поділяються на елізійні, геодинамічні та термодегідратаційні. (Рисунок 2). 

 

Розглянемо гідродинамічні системи та умови формування підземних вод і 

умови їх руху – Презентація. 

 

Формування хімічного складу підземних вод 

Спочатку про саму воду Н2О – аномальні властивості через дипольний момент 

має велику розчинну дію. Через структуру при замерзанні густина води менша 

за її густину у рідкому стані – ОСНОВА життя на землі. 

Вода складається Н1 та О16 та їх ізотопів Н2 та О18. За стандарт приймається 

Міжнародний стандарт середньоокеанічної води – SMOW, який для дейтерія 

дорівнює 0,0158%, а для О18 – 0,1933 % (Рисунок 3). 

 

 

Природні води це складні розчини. Основні іони у воді – (Рисунок 4). 

Також виділяють мікроелементи . 

За мінералізацією виділяють –  

- прісні до 1 г/л 

- мінералізовані – 1-35 г/л 

- розсоли – вище 35 г/л. 

Найпоширенішою класифікацією підземних вод у нафтогазовій гідрогеології 

є класифікація Суліна.  Яка ще має назву генетична, оскільки вона відображає 

походження підземних вод (таблиця). 

 

 

 

 

 

 



Таблиця випадіння з розчину солей 

підзони розсоли Мінералізація, г/л осадкоутворення 

дуже слабкі 35-74 доломіт 

слабкі 70-140 гіпс 

міцні 140-270 галіт 

дуже міцні 270-350 калійно-магнезіальні 

над міцні > 350 евтоніка, бішофіт 

 

 

 

 

 



 

 
Природні води знаходяться у постійному обміні: природні води-природні 

гази.  

У підземних водах розчинена велика кількість природних газів. 

газонасиченість 

Пружність розчиненого газу (тиск насичення) – відношення об’єму 

розчиненого газу до коефіцієнта розчиненості даного газу – з-н Генрі 

 

 

Питання для самоконтролю знань студентами: 

1. Види води у породах. 

2. Інфільтраційні водонапірні системи – формування напору. 

3. Які води відокремлює лінія Крейга? 

4. Пластові води родовищ нафти та газу за класифікацією Суліна. 

 

 

 

 

  


