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В даній роботі запропоновано аналіз результатів досліджень петрофізичних властивостей колекції зразків 

Островерхівської площі (інтервал 3751-4572 м). За отриманими результатами аналізу густинних, 
фільтраційно-ємнісних електричних, акустичних параметрів вибірки зразків, дванадцять з них мають 
властивості порід-колекторів. 

In this paper proposes an analysis of the results of petrophysical properties in samples of Ostroverhivska area 
(interval 3751-4572m) According to the results of porosity, permeabilitys, densitys, electricals, acoustics  parameters, 
twelve samples tend to reservoir rocks. 

 
На даний час одним із перспективних та необхідних ресурсів є нафта та газ, незважаючи 

на ризики та складну будову геологічної структури цих покладів, вони є актуальними і 
сьогодні. Більшість традиційних об’єктів вже відомі, тому постає питання про вивчення 
нових, нетрадиційних порід-колекторів, а також пошуки та проведення досліджень на старих 
об’єктах, розробка нових інтерпретаційних петрофізичних моделей для розвідки 
вуглеводневої сировини. 

В даній роботі досліджувалась колекція зразків Островерхівсього родовища. 
Островерхівська площа розташована у Харківській області та приурочена до північного 
борту південно-східної частини ДДЗ. Структура цього родовища виявлена в 1983р. і 
представляє собою відклади нижнього карбону антикліналь південно-східного простягання, 
розрізану з півночі зворотним скидом. 

Об’єктом дослідження є зразки (52 зразки), відібрані зі свердловини Островерхівська-1 
(глибина 3751м – 4572м), які представлені аргілітами, пісковиками, алевролітами та 
вапняками. Для цих зразків в лабораторних умовах визначені об’ємна густина, фільтраційно-
ємнісні, електричні параметри та фазові швидкості проходження повздовжніх хвиль [1]. 

Було проведено статистичний аналіз отриманих петрофізичичних параметрів порід, 
побудовані гістограми, які їх характеризують. 

Загалом, густина зразків коливається в інтервалі 2250 кг/м3-2550кг/м3,середнє значення 
густини –2400 кг/м3 (рисунок 1). Пористість порід вибірки знаходиться в межах: 1,4% – 26%, 
але основна кількість зразків має пористість – 2-12% (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 1. Гістограма розподілу зразків за густиною 
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                                         Рисунок 2. Гістограма розподілу зразків за  коефіцієнтом пористості 

 
Досліджено електричні властивості (електричний опір) та швидкості повздовжніх хвиль 

насичених і сухих зразків. Питомий електричний опір сухих зразків коливається в межах 
700 Ом*м –1449997Ом*м, насичених зразків при частості F=4,88 Гц коливається в межах 
1,63 Ом*м – 20,27 Ом*м.  

В цілому, значення швидкостей повздовжніх хвиль змінюється для сухих зразків від 
1987 м/с до 5691м/с, для насичених - 3442 м/с-6350м/с З насиченням порід мінералізованою 
водою швидкості повздовжніх хвиль збільшуються в середньому на 200м/с – 500м/с.  

Встановлено також, що проникність більшості зразків лежить в межах від 0,0022 мкм2до 
6,0545мкм2. Значення проникності для деяких зразків перевищує 10мкм2 і досягає 30мкм2. 

За результатами петрофізичних досліджень побудовано графіки взаємозв’язків 
петрофізичних параметрів, а також встановлено кількісні функціональні залежності між 
фізичними величинами для окремих груп зразків. Виділено залежності питомого 
електричного опору порід від коефіцієнту відкритої пористості (рисунок 3), швидкостей 
повздовжніх хвиль від пористості та густини, коефіцієнта пористості від коефіцієнта 
проникності. 

Проаналізувавши отримані результати та залежності між фізичними властивостями порід 
було обрано групу зразків, які за своїми властивостями можуть бути колекторами нафти та 
газу. Це зразки з інтервалів глибин 3780м-3944м, 4012м-4067м, 4491м – 4570 м, що 
характеризуються проникністю більше 0,1 мкм2 та пористістю більше 6,5% (граничне 
значення пористості порід-колекторів на даній площі). 
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Рисунок 3. Графік залежності питомого електричного опору від 
коефіцієнту відкритої пористості для насичених зразків пісковиків 

 
Таким чином, за результатами проведених досліджень авторами побудована петрофізична 

модель порід-колекторів. В перспективі планується провести більш детальне вивчення групи 
порід, що виділена на цьому етапі, як породи-колектори для кількісної оцінки їх типів 
пористості та прогнозу продуктивності порід таких типів. 
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