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Сьогодні в Україні є актуальним питання забезпечення якісного 

цементування свердловин зі зниженими тисками. В природних резервуарах з 
аномально низькими пластовими тисками мають місце у зонах диз’юнктивів, 
які досягають денної поверхні, четвертинних відкладів, або зон регіональних 
дислокацій, де відбувається виділення газу з нафтогазоводяних покладів з 
наступним розвантаженням енергії у результаті прориву з них флюїдів, або ж 
у випадку недостатньої потужності покришок для стримування пластової 
енергії.  

Структурно-тектонічна будова геологічного розрізу Дніпровсько-
Донецької западини формувалася під дією геодинамічного режиму 
багатократної активації дрібно-блокової тектоніки, галакінезу і активних 
процесів тепломасоперенесення в різні геологічні епохи. Це й визначило 
трансгресивно-регресивні цикли формування осадового басейну: зміну умов 
осадконакопичення, зон вивітрювання гірських порід, особливості міграції 
осадового матеріалу, зміну обстановок осадконакопичення, місць його 
акумуляції, чергування колекторів і покришок в розрізі, особливості 
формування і геологічного розвитку резервуарів і продуктивних горизонтів в 
широкому літолого-стратиграфічному діапазоні осадового чохла і 
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фундаменту Дніпровсько-Донецької западини.  
Осадовий чохол розрізу девону, карбону, пермі, тріасу, юри складається з 

наступних типів колекторів: порових, порово-кавернозно-тріщинних і 
тріщинних. Найпоширенішими проблемами, які перешкоджають якісному 
будівництву свердловини в даних умовах, є нестабільність значень пластових 
тисків у межах відкладів різних ярусів. Поширеним є наявність пластів з 
аномально-високими пластовими тисками, що перешаровуються пластами з 
аномально-низькими тисками. 

У таблиці 1 наведено дані про поширення зон зі зниженими початковими 
пластовими тисками на Дніпровсько-Донецькій западині. 

 
Таблиця 1 – Родовища зі зниженими пластовими тисками 

Родовище Вид 
горизонту 

Індекс 
горизонту 

Початковий 
пластовий 

тиск Р, МПа 

Глибина 
Н, м 

Ка початкового 
пластового 

тиску, Pпр/Рум.г 

Дніпровсько-Донецька западина 

Леляківське Нижній 
карбон С1 31,26 3222 0,97 

Глинсько-
Розбишівське 

Нижній 
карбон С1t-1 36,4 4678 0,78 

Роменське Верхній 
девон D3 2,50 454 0,60 

Радченківське Тріас  Ti-4 10,80 1180 0,92 
Східно-
Голубівське 

Середній 
карбон С2b 9,4 984 0,96 

Новогригорівське Середній 
карбон С2b 15,17 1530 0,99 

Східно-
Новоселківське 

Нижній 
карбон C1v 16,2 2854 0,60 

Левенцівське Середній 
карбон С2b 13,48 1394 0,96 

Сніваківське Перм Pnk 5,69 635 0,92 

Вергунське Середній 
карбон C2m 11,17 1165 0,96 

Вергунське Середній 
карбон C2b 20,7 2082 0,99 

Слов’яносербське Середній 
карбон C2b 20,7 2082 0,99 

 
Крім геологічних зон з початковими аномально-низькими пластовими 

тисками, проблемними з точки зору поглинань, є значна кількість родовищ 
України, які знаходяться на завершальній стадії розробки. Для них є також 
характерним пластові тиски нижчі гідростатичних. Причому, ефективна 
дорозробка таких експлуатаційних об’єктів може бути ефективною за умови 
збільшення зони дренування, що досягається завершенням свердловини 
горизонтальними й похило-спрямованими ділянками.  
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Горизонтальні свердловини характеризуються зниженням значення 
градієнта гідророзриву породи зі збільшенням зенітного кута. Тому 
параметри тампонажних та бурових розчинів повинні максимально 
відповідати таким умовам для збереження фільтраційних характеристик 
колектора та надійної експлуатації об’єкта. 

Для розуміння масштабності виснаження родовищ, розроблення яких 
інтенсивно продовжується, проводиться буріння нових свердловин та 
бокових стовбурів, розглянемо на прикладі Солохівського ГКР, 
Яблунівського НГКР, Денисівського ГКР та Дружелюбівського НГКР.  

Для Солохівського родовища проведено аналіз характеристики падіння 
градієнта пластового тиску для різних продуктивних горизонтів. Лише два з 
них починали експлуатуватися з пластовим тиском вище гідростатичного 
(горизонти В-14 св. 76 та св. 44 та В-6 (С-9в). Усі інші горизонти вже на 
початковій стадії характеризувалися аномально-низькими пластовими 
тисками.  

Для кожного горизонту Солохівського родовища має місце тенденція 
значного падіння тиску. Максимальне значення градієнта тиску у 2015 році 
становить 0,58 (гор. В-6 (С-9в), В-7 (С-9н), що майже у двічі менше за 
гідростатичний. Для інших горизонтів градієнт пластового тиску вже у 2015 
році знаходився взагалі в межах 0,07 – 0,37. Горизонт В-24 на початку 
розробки характеризувався пластовим тиском більшим за гідростатичний 
(градієнт тиску 1,2), але у процесі роботи свердловини до 2015 року він 
зменшився на 50% (градієнт пластового тиску рівний 0,5). Горизонти В-20 та 
В-16в.г на початок розробки мали початкові значення градієнта пластового 
тиску 0,82 та 0,98. На 2015 рік вони стали рівними 0,08 та 0,37. Для інших 
горизонтів Солохівського родовища вже на початковій стадії розробки 
градієнт пластового тиску не перевищував значення 0,5, а до 2015 року 
зменшився до рівня 0,2 – 0.38.  

Для горизонтів Т-1 та В-17 Яблунівського НГКР значення градієнта 
пластового тиску на початок розробки було близьке до 1. Протягом 1985 – 
2010 років стрімкіше падіння тиску спостерігалося для горизонту Т-1. За 
перші 5 років його розробки градієнт зменшився від 1 до 0,53, тобто 
зменшився на 47%, тоді як для горизонту падіння градієнта склало 10% (від 
0,98 до 0,88). З 2010 по 2015 роки тенденція падіння градієнта пластового 
тиску для обох горизонтів майже зрівнялася, і у 2015 році дорівнювали 0,22 
для горизонту Т-1 та 0,29 для горизонту В-17 відповідно. 

На Денисівському ГКР для горизонту В-18-19 відношення пластового 
тиску до умовно гідростатичного (Рпл/Ргідр.ст) на початковій стадії експлуатації 
становило менше за 1, тобто пластовий тиск був аномально-низьким, з 
подальшим виснаженням пластової енергії у 2011 році цей показник становив 
0,77. При цьому інший горизонт В-20-21б, експлуатація якого розпочата у 
2010 році з початковим градієнтом пластового тиску рівним 1,1, 
характеризувався досить стрімким падінням цього показника до значення 
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0,42 лише за 6 місяців експлуатації (з 01.04.10 до 01.10.10). Тобто за цей 
період пластовий тиск зменшився від початкового на 38%. У подальшому 
падіння тиску відбувається не так стрімко, але градієнт пластового тиску 
станом на 01.10.2012 уже складав 0,23, тобто пластовий тиск був у чотири 
рази нижчий за гідростатичний. 

На Дружелюбівському НГКР на початок розробки, у п’яти із восьми 
продуктивних горизонтів початковий пластовий тиск був більшим за 
гідростатичний, про що свідчать відповідні градієнти більші за 1. Градієнт 
пластового тиску для кожного з горизонтів періодично змінювався – 
спочатку стрімко падав, а потім навіть дещо зростав, циклічно цей процес 
повторювався. Але попри періодичне відновлення пластової енергії, значення 
градієнта пластового тиску не перевищував 1, а для горизонтів М-7н та М-2в 
взагалі на 2014 рік був меншим 0,6. 

Як бачимо, на кожному з даних родовищ мають місце аномально-низькі 
пластові тиски з падінням градієнта пластового тиску навіть нижче показника 
0,5, крім цього ця тенденція буде в подальшому продовжуватися за рахунок 
максимального виснаження експлуатаційних об’єктів. 

Кріплення нових свердловин та бокових стовбурів на цих площах 
потребує особливого підходу до підбору тампонажних розчинів. Особливо це 
стосується густини цементної суспензії. На цих площах необхідно 
застосовувати тампонажні розчини зі зниженою густиною для запобігання 
поглинання його в пласт та кольматації привибійної зони пласта. А для 
родовищ з мінімальними (0,6 – 0,8) значеннями градієнтів пластового тиску 
виникає потреба використання легких тампонажних розчинів (ρ < 1400 кг/м3). 

У випадку значного перевищення тиску стовпа тампонажного розчину 
над пластовим тиском це може призвести до: 

– гідророзриву пласта та поглинань суспензії (що унеможливлює 
забезпечення якісного цементного каменю через можливі неконтрольовані 
втрати і як наслідок – спричиняє нерівномірне заповнення заколонного 
простору тампонажним розчином);  

– кольматації привибійної зони;  
– значного проникнення частинок цементу в пласт, яке тягне за собою 

відсутність припливу до свердловини у процесі освоєння та експлуатації. 
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