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3. ОСОБЛИВОСТІ СОЛЬОВОГО СКЛАДУ ВОД НАФТОВИХ 

І ГАЗОВИХ РОДОВИЩ, ЇХ ГЕНЕЗИС І 

ФОРМУВАННЯ 

 

При вивченні теми основну увагу слід звернути на принципову відмінність складу і 

походження вод нафтогазоносних горизонтів, з одного боку, і вод верхніх водоносних 

горизонтів, з іншого боку. 

Мінералізація підземних вод нафтогазоносних горизонтів коливається в дуже 

широких межах від 3-5 до 400-500 г / л. Досить мінливий також сольовий склад цих вод. 

Найбільш широко в продуктивних горизонтах поширені розсоли з мінералізацією від 

35-70 до 200-320 г / л, що мають хлоридних натрієвих або кальцієво-натрієва сполука і 

відносяться до хлоркальциевого типу по В.А. Сулину ( "жорсткі" води). Такі розсоли 

характерні для нафтогазоносних басейнів, в розрізі яких є евапорітових формації. Згідно 

сучасних уявлень вони є похованої і метаморфізовани в прямому напрямку 

(десульфатізація і накопичення хлористого кальцію) морською водою або ропою древніх 

евапорітових басейнів седиментації від доломітового до початку галітових стадій. Такі 

хлоркальциевого розсоли типові для нафтових і газових родовищ Волго-Уральської 

області, Дніпровсько-Донецької западини, Мідконтінента і багатьох інших 

нафтогазоносних провінцій. 

У ряді випадків мінералізація розсолів збільшується до 400-500 (іноді до 600) г / л, а 

склад їх стає хлоридним натрієво-кальцієві і кальцієві при дуже високому вмісті брому (до 

5-8 г / л) і калію (до 20-40 г / л). Такі хлоркальциевого розсоли зустрінуті в 

нафтогазоносних горизонтах Східного Сибіру, Прип'ятського прогину, Мічиганського 

басейну та інших. Їх формування зв'язується з похованням і прямий метаморфізаціей ропи 

евапорітових басейнів седиментації на стадії садки калійно-магнезіальних солей. 

У нафтогазоносних басейнах, в розрізі яких відсутні евапорітових формації і широко 

представлені піщано-глинисті відкладення, опріснених басейнів седиментації, поширені 

солоні підземні води з мінералізацією 10-30 г / л хлоридно-гідрокарбонатно або 

гідрокарбонатно-хлоридного натрієвого складу, які стосуються 

гідрокарбонатнонатріевому типу по В .А. Сулину ( "лужні води"). Формування таких вод 

пов'язано з похованням вод опріснених басейнів седиментації і подальшої їх зворотного 

метаморфізаціей (десульфатізація і накопичення бікарбонату натрію). 

Солоні води гідрокарбонатнонатріевого типу по В.А. Сулину характерні для 

продуктивних горизонтів Західного Сибіру, Північного Сахаліну, Апшерону, Каліфорнії і 

ряду інших нафтогазоносних провінцій. 

Іноді в глибоких нафтогазоносних горизонтах зустрічаються слабосолоні води з 

мінералізацією 3-7 г / л, що мають гідрокарбонатні натрієва сполука і відносяться до 

гідрокарбонатнонатріевому типу по В.А. Сулину (глибокі горизонти Апшерону, 

Уренгойського родовища і ін.). Формування таких слабомінералізованних вод пов'язано з 

опреснением Седіментогенниє вод або катагене (літогенний) водами, що виділяються при 

перетворенні монтмориллонита в гідрослюда, або конденсатогеннимі водами, які лише 

при висхідній міграції вуглеводневих газів. Деякі дослідники (А. Лукін, В.І. Дюнін) 

вважають, що маломінералізовані води глибоких горизонтів мають мантийное 

походження. 

Води нафтових і газових родовищ збагачені різними мікрокомпонентами: Br, I, NH4, 

K, Sr, Ba, Li, Rb, Cs, які мають різну природу. Вr і К накопичуються в ропі евапорітових 

басейнів в міру упарювання води, Sr і Bа надходять у води під час прямої метаморфизации 

разом з кальцієм, Li, Rb, Cs в найбільшою мірою накопичуються в катагенних водах. 

Накопичення в водах I і NH4 відбувається при розкладанні органічної речовини і тому 



найбільш тісно пов'язане з розвитком процесів нефтегазообразования і 

нефтегазонакопления. 

Характерною особливістю складу вод нафтових і газових родовищ є їх низька 

сульфатность або навіть практично повна бессульфатность. Це пов'язано з відновленням 

сульфатів за рахунок вуглеводнів в ході реакції биогенной сульфатредукции: 

 

Na2SO4 + Cорг. + H2O → NaHCO3 + H2S 

 

Дуже рідко поклади нафти і газу можуть бути пов'язані з прісними або майже 

прісними інфільтрогенних водами (IX горизонт родовища Газлі, верхні горизонти 

родовища Болівар). Такі поклади знаходяться в стадії інтенсивного руйнування. 

Таким чином, більшість покладів вуглеводнів асоціюють з Седіментогенниє водами 

різного ступеня мінералізації і складу. У глибоких горизонтах істотну роль іноді 

відіграють катагене і конденсатогенние води. Це добре видно на графіку ізотопного 

складу природних вод в координатах D і 18О, де води нафтових і газових родовищ 

утворюють окреме поле, чітко відмежоване від поля інфільтрогенних і ювенільних вод. 

 

Важливою особливістю складу вод нафтових і газових родовищ є їх обогащенность 

органічними сполуками - водорастворенних органічна речовина (ВВВ). 

Загальний вміст ВВВ характеризується сумарним вмістом органічного вуглецю - 

Сорг. (В мг / л). 

За даними В.М. Швеця, різні природні води характеризуються такими середніми 

значеннями вмісту Сорг: 

океанічна вода 3 

грунтові води 25 

пластові води поза нафтогазових родовищ 50 

пластові води газових покладів 35 

законтурні води нафтових родовищ 110 

приконтурної води нафтових родовищ 370 

приконтурної води газоконденсатних покладів 800 

 

Різні води відрізняються і за складом ВВВ. Якщо в грунтових водах присутні в 

основному гумінові кислоти та фульвокислоти, то в водах нафтогазових покладів 

виявлено широкий спектр характерних органічних сполук: жирні кислоти, нафтенові 

кислоти, феноли, бензол, толуол, аміни і амінокислоти, містять фосфор органічні сполуки 

та ін. ВВВ є важливими нафтогазопошукової гідрогеологічними показниками. 


