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АНАЛІЗ ВПЛИВУ ГЕОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ  

НА ГЛИБИНУ ЗОНИ ПРОНИКНЕННЯ ФІЛЬТРАТУ  
ПРИ ПЕРВИННОМУ РОЗКРИТТІ ГРАНУЛЯРНИХ КОЛЕКТОРІВ ЗА ДАНИМИ ГДС 

 
(Представлено членом редакційної колегії канд. геол. наук, ст. наук. співроб. І.М. Безродною) 
Розглянуто можливості використання даних геофізичних досліджень свердловин для виявлення факторів геологічної 

природи, які впливають на формування зони проникнення фільтрату промивної рідини при бурінні нафтогазових свердло-
вин. Використано дані електричного каротажу зондами різного розміру та різних типів для адекватного розрахунку віднос-
ного діаметра зони проникнення. Для аналізу відібрано п'ять свердловин з газоконденсатного родовища. Теригенний розріз 
свердловин представлений чергуванням аргілітів, алевролітів і пісковиків. Породи-колектори – гранулярного типу; обрано 
для аналізу пласти з товщинами від 3,4 до 18,2 м. За результатами статистичного аналізу (кластерний і факторний аналізи) 
виявлено три групи порід, характерними ознаками яких є суттєві відмінності у величинах зони проникнення, товщини пла-
стів, а також коефіцієнтів пористості й газонасичення. Установлено, що для теригенних розрізів з породами-колекторами 
гранулярного типу (серпуховський ярус) для одного родовища на прикладі п'яти свердловин існує максимальна пряма коре-
ляція між величиною відносного діаметра зони проникнення і товщиною пласта. Проведені дослідження дозволяють робити 
прогнозні оцінки щодо наближених розподілів діаметрів зони проникнення в теригенних розрізах у разі безаварійного буріння 
з дотриманням технологічних умов проводки свердловин. 

Ключові слова: порода-колектор, геофізичні дослідження свердловин, зона проникнення, кластерний аналіз, відносний ді-
аметр, питомий електричний опір, коефіцієнт пористості. 

 
Постановка проблеми. Якість первинного розкриття 

пласта є одним із ключових моментів успішного осво-
єння свердловини і, як результат – отримання максима-
льно можливих дебітів нафти або газу, виявлення нових 
покладів вуглеводнів у пошукових або розвідувальних 
свердловинах. Наявність великих зон проникнення філь-
трату промивної рідини суттєво впливає на ефективність 
пошуково-розвідувальних робіт, може бути причиною 
пропусків продуктивних пластів як на етапі геологічної ін-
терпретації каротажних матеріалів, так і за результа-
тами випробувань виявлених об'єктів. Численні 
теоретичні та лабораторні дослідження свідчать, що 
промивна рідина на водяній основі, яка використову-
ється під час розкриття пласта, у більшості випадків зни-
жує природну проникність пористого середовища. 
Лабораторні дослідження кернів указують, що коефіці-
єнт проникності гірської породи зазвичай зменшується 
на 15–60 % (Гиматудинов, 1974). Слід зазначити, що ці 
дані стосуються абсолютної проникності. При заповненні 
порового простору зони проникнення в присвердловин-
ній зоні фільтратом промивної рідини (у подальшому – 
просто фільтратом) значення фазової проникності для 
нафти або газу можуть зменшуватись ще більше. Одним 
із найбільш суттєвих процесів взаємодії промивної рі-
дини з гірськими породами під час їхнього розкриття є 
фільтрація, яка визначає явище поглинання промивної 
рідини і нафтогазоводопроявлення, глинизацію стінок 
свердловини (утворення глинистої кірки), кольматацію 
присвердловинної зони порід-колекторів, суфозію у фі-
льтраційній зоні свердловини під час виклику припливу і 
подальшої експлуатації, розущільнення і набухання гли-
нистих мінералів і багато інших процесів, які суттєво 
впливають на якість закінчення свердловини. На вели-
чину зони проникнення впливають чинники як природ-
ного, так і технологічного характеру. Щодо технологічних 
особливостей впливу на діаметр і характеристики зони 

проникнення, то однозначно віддають перевагу фізико-
хімічним властивостям промивної рідини, величині реп-
ресії на пласт і тривалості процесу розкриття пласта-ко-
лектора. Репресія на пласт може створюватись як під 
дією стовбура промивної рідини, так і завдяки імпульс-
ним надлишковим тискам під час спуску бурового інстру-
мента, зміні режиму роботи бурових насосів. Природні 
фактори також призводять до формування різних за ве-
личиною зон проникнення в пластах-колекторах. Устано-
влення розмірів зони проникнення, вивчення її 
особливостей є вкрай важливим завданням, яке пов'я-
зано з обранням правильної технології освоєння сверд-
ловини, інтенсифікації видобутку та зменшення ризиків 
пропусків продуктивних об'єктів. Причому однозначну 
перевагу тут віддають методам промислової геофізики. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженням зони проникнення фільтрату в колектор, визна-
ченням ступеня засмічування присвердловинної зони 
пластів присвячено велику кількість публікацій, наукових 
робіт і розробок, що є свідченням актуальності та важли-
вості цієї теми (Ягафаров та ін., 2010; Бойко, 2010). За 
даними геофізичних досліджень свердловин (ГДС) най-
більш точно діаметр зони проникнення (Dзп) визнача-
ється методами електрометрії з використанням зондів 
різного розміру. Теоретичне обґрунтування методики 
оцінки Dзп за даними різноглибинних зондів БКЗ було ви-
конано в 50-х рр. минулого століття Г. Доллем, Л. Альпі-
ним, В. Дахновим, С. Комаровим та ін. Удосконалення 
визначення електричних параметрів пластів і зони про-
никнення за даними електрометрії свердловин інтенси-
вно відбувалося у 80-х рр. минулого століття, коли 
почали розвиватись ізорезистивні методики комплексної 
інтерпретації даних зондів електрокаротажу різних типів. 
Слід зазначити, що значний прогрес щодо достовірності 
та детальності оцінки радіальних змін фізичних параме-
трів пластів у присвердловинній зоні розпочався, коли в 
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практику геофізичних досліджень свердловин активно 
почали впроваджувати багатозондові прилади бокового 
та індукційного каротажу (для прикладу – апаратура 
ВІКІЗ) (Федин, 2001; Myrontsov, 2012, 20191, 20192). 
Щодо вивчення впливу ємнісно-фільтраційних парамет-
рів пластів-колекторів на розміри та зміни фізичних ха-
рактеристик зони проникнення фільтрату, то тут також 
слід відмітити постійний інтерес дослідників до цієї теми. 
Проте різноманіття літофаціальних особливостей порід, 
специфіка розподілу пелітової компоненти в продуктив-
них товщах, структура пустотного простору, мінераль-
ний склад вносять значні корективи щодо оцінки розмірів 
і неоднорідності зони проникнення як по вертикалі, так і 
по латералі продуктивних об'єктів (Ирбэ, 2011; Ахияров, 
1975; Таужнянский, 2005).  

Виділення нерозв'язаних раніше частин загаль-
ної проблеми. Формулювання цілей статті. Особли-
вості геологічної будови нафтових і газових родовищ 
різних регіонів України вимагають від дослідників вико-
ристовувати різноманітні підходи при оцінці розмірів 
зони проникнення і можливих негативних наслідків взає-
модії фільтрату промивної рідини та інших агентів з гір-
ськими породами в присвердловинних частинах 
продуктивних пластів. Це неодноразово відмічалося на 
виробничих нарадах, науково-практичних конференціях 
різного рівня. За даними ГДC виконують розрахунки для 
визначення обсягу флюїду, який потрібно вилучити з 
пласта і лише після цього можна отримувати об'єми вуг-
леводнів або рухомої порової води, що поза зоною про-
никнення (Ирбэ, 2011). Аналіз комплексного впливу 
літологічних, ємнісних і фільтраційних параметрів на фо-
рмування зони проникнення на родовищах ДДЗ до 
останнього часу на рівні кількісних розрахунків з викори-
станням результатів геофізичних досліджень не прово-
дився. Дана робота є певною мірою узагальненням 
результатів досліджень у цьому напрямі для типових ро-
зрізів газових родовищ південної прибортової зони ДДЗ. 

Геологічні особливості об'єкта дослідження. 
Вище було наведено перелік основних чинників, які бе-
руть участь у формуванні зони проникнення фільтрату в 
пласті. Для аналізу, які чинники є головними в конкрет-
ному геологічному розрізі родовища або покладі (або в 
окремому горизонті), слід обрати низку об'єктів, які мали б 
спільні риси літофаціальних умов формування. У даній 
статі наведено результати досліджень, одержаних при ви-
вченні розрізів свердловин газоконденсатного родовища. 
Породи серпуховського ярусу представлені чергуванням 
аргілітів, алевролітів, пісковиків. Зустрічаються невеликі 
прошарки кам'яного вугілля. Породи-колектори – піско-
вики і алевроліти, переважно кварцового складу, але зу-
стрічаються і поліміктові різновиди. Товщини пластів-
колекторів змінюються по розрізах свердловин від 0,6 до 
18,2 м. Коефіцієнт пористості – від 0,07 до 0,242. Поровий 
простір – гранулярного типу; практично відсутня тріщинна 
складова. Такі фаціальні умови є оптимальними для ви-
вчення геологічних закономірностей формування зони 
проникнення в присвердловинному просторі.  

Методичні прийоми та результати досліджень. За-
звичай за даними типового комплексу геофізичних дослі-
джень свердловин, до складу якого входить, як мінімум, 
метод БКЗ, під час геофізичної інтерпретації визначають, 
зокрема, параметри зони проникнення – діаметр (відно-
шення Dзп до dс – діаметра свердловини) і питомий елект-
ричний опір ρзп. Для цього мають виконуватися дві умови: 
наявність самої зони проникнення та суттєва відмінність 
значень питомого електричного опору пласта ρп і ρзп. Сьо-
годні широко вживаними способами інтерпретації даних 
електрометрії є спосіб мінімізації й спосіб "приведених кри-
вих". Власно вони є основними для комплексної інтерпре-
тації даних БКЗ, ІК (у т.ч. ВІКІЗ), БК, МКЗ, потенціал-зонда 
і МКЗ; що реалізовані в автоматизованому програмному 

комплексі Геопоиск (Система обробки та інтерпретації 
промислової геофізичної й суміжній геологічної, петрофі-
зичної та сейсмічної інформації) (Красножон та ін., 2007). 
Результати такої інтерпретації (Dзп/dс і ρзп/ρп) наведено на 
планшеті на рис. 1. 

З метою мінімізації впливу мінливості факторів тех-
нологічного характеру було підібрано п'ять свердловин з 
одного родовища за умови відсутності під час буріння в 
них аварійних ситуацій. Крім того, після проведення ін-
терпретації в попластовому режимі була виконана філь-
трація отриманих даних. Були вилучені з подальшого 
аналізу дані по пластах товщиною менше 3,4 м. Це було 
зроблено для запобігання неточності зняття відліків з кри-
вих зондів великих розмірів при частому чергуванні плас-
тів та електричній неоднорідності розрізу. Також для 
створення максимально однорідної вибірки, з точки зору 
колекторських властивостей пластів, і наявності тришаро-
вих фактичних кривих зондування (ФКЗ) були вилучені з 
вибірки для аналізу пласти з коефіцієнтом пористості 
менше за 0,07 і середніми значеннями глинистості більше 
0,2. На рис. 2 наведено типовий приклад інтерпретації да-
них електрометрії за способом мінімізації з типовою три-
шаровою кривою ФКЗ для пласта товщиною 18,2 м. 

Таким чином, із розрізів п'яти свердловин було зали-
шено 40 (із 59) пластів різних товщин і мінливостей як 
ємнісних характеристик (коефіцієнти пористості Кп, гли-
нистості Кгл і газонасиченння Кг), так і електричних (ρзп і 
ρп). Графіки фактичних розподілів імовірностей значень 
окремих величин вибірки наведено на рис. 3. 

Наведений на рис. 3 розподіл товщин пластів-колек-
торів відповідає виконаному розчленуванню розрізів га-
зоконденсатних свердловин за комплексом каротажних 
кривих з урахуванням аномалій як геофізичних "методів 
пористості і глинистості", так і методів опору. Слід зазна-
чити, що розріз доволі чітко диференційований на кри-
вих комплексу і питань щодо літологічної належності 
пластів не виникало. Виділяється група потужних плас-
тів пісковиків і алевролітів з товщинами більше 12 м 
(рис. 3). Усі вони мають добрі колекторські властивості й 
належать до категорії продуктивних. Як буде показано 
нижче, діаметри зони проникнення напроти них досяга-
ють найбільших значень. Відносний діаметр зони прони-
кнення розподіляється за своїми значеннями на три 
групи: мінімальні, де радіус проникнення фільтрату в ра-
діальному напрямку не перевищує 0,3–0,5 м (див рис. 3), 
середні та максимальні (третя група). У третій групі від-
повідно до наведених розподілів на рис. 3 абсолютні 
значення радіусів зони проникнення перебувють у ме-
жах 1,2–2 м. Це відповідає значенням 14–20 відносних 
діаметрів зони проникнення Dзп/dс. 

Слід зазначити, що практично єдиним способом оцінки 
величини зони проникнення фільтрату в пласт є кількісна 
інтерпретація даних електрокаротажу. Існують методики 
розрахунків кількості фільтрату, що може проникнути в 
пласт під час розкриття пласта на глинистому розчині з 
подальшими оцінками розмірів Dзп (Гиматудинов, 1974; 
Федин, 2001). Проте відсутність інформації про реальний 
влив колекторських і літологічних властивостей гірських 
порід на процеси фільтрації суттєво знижують достовір-
ність таких розрахунків. Безумовно, точність визначення 
діаметра зони проникнення в результаті геофізичної інте-
рпретації також суттєво залежить від геоелектричних ха-
рактеристик гірських порід, особливостей інтерференції 
сигналів від сусідніх пластів і від диференційних характе-
ристик зондів елекрокаротажу різних типів. Суттєвий 
вплив на результати інтерпретації, який складно оцінити 
та передбачити, відбувається внаслідок анізотропії та ве-
ртикальної мінливості питомого електричного опору. Тому 
для проведення статистичного аналізу всі результати ін-
терпретації даних ГДС були ретельно перевірені й відіб-
рані лише найбільш достовірні значення. 
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Рис. 1. Результати інтерпретації даних комплексу ГДС у теригенному розрізі свердловини (серпуховський ярус)  
з метою оцінки ємнісних характеристик пластів і параметрів зони проникнення фільтрату промивної рідини 

 

 
Рис. 2. Приклад інтерпретації тришарової кривої ФКЗ за способом мінімізації в середовищі Геопоиск  

з визначенням геоелектричних характеристик пласта і зони проникнення 
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Рис. 3. Розподіли імовірностей товщин пластів-колекторів і розрахованих значень відносного діаметра Dзп/Dп  

та абсолютних значень діаметра Dзп зони проникнення по пєєяти свердловинах  
для теригенної частини розрізу серпуховського ярусу 

 
На даному етапі досліджень було недоцільним шукати 

кількісні регресійні зв'язки між окремими характеристи-
ками порід і діаметром зони проникнення. Занадто вели-
кий вплив існує тут від мінливості технологічних умов 
розкриття пластів, які суттєво ослаблюють можливі коре-
ляційні зв'язки. Для виявлення основних факторів, які  
визначають глибину проникнення фільтрату промивної рі-
дини, спочатку був задіяний факторний аналіз із застосу-
ванням методу головних компонент. Його завданням було 

виявленя основних чинників впливу та відсіяння друго-
рядних. Після численних спроб оптимізувати набір літо-
лого-петрофізичних параметрів у вибірці для аналізу 
були виділені такі (див. табл. 1): Dзп/dс, h (товщина пласта), 
Кп, Кгл, Кг. Параметр відносної глинистості Кгл/(Кп + Кгл)  
дублює інші ємнісні характеристики та, як з'ясувалося, є 
доволі складним при якісному тлумаченні отриманих  
результатів. 

 
Таблиця  1  

Матриця значень факторних навантажень при застосуванні методу головних компонент  
для аналізу вибіркових даних з досліджуваних свердловин 

  Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4 Фактор 5 
h 0,77* 0,44 0,18 0,29 0,31 
Dзп/dc 0,74 0,52 –0,24 –0,04 –0,34 
Кгл –0,30 0,61 0,63 –0,37 –0,01 
Кп 0,42 –0,57 0,65 0,20 –0,18 
Кг 0,70 –0,43 –0,06 –0,55 0,13 
Навантаження 0,38 0,27 0,18 0,11 0,05 
*Жирним шрифтом виділено суттєві значення факторних навантажень (коефіцієнтів) 
 
Доволі чітко простежується в першому найбільш зна-

чущому факторі прямий взаємозв'язок між товщиною, 
відносним діаметром зони проникнення та коефіцієнтом 
газонасичення порід. Також помітний прямий вплив ве-
личини пористості колекторів на збільшення діаметра 
Dзп/dc. Між коефіцієнтами пористості та глинистості тут іс-
нує від'ємна залежність (див. Фактори 1, 2), що є доволі 
частим явищем для гранулярних теригенних колекторів. 
У першому факторі (або компоненті), як було сказано, 
виявляється прямий взаємозв'язок між перерахованими 
значущими параметрами і коефіцієнтом газонасичення 
Кг. Коефіцієнт максимального газонасичення в грануля-
рних колекторах значною мірою залежить від величини 
залишкової (зв'язаної) води, яка в свою чергу є функцією 
адсорбційних властивостей породи, що контролюється 
(в основному) розміром пор, глинистістю та ступенем гі-
дрофобності. Збільшення пористості, зменшення глини-
стості, як правило, призводить до зменшення 
коефіцієнта залишкового водонасичення та відповідно – 
до збільшення нафтогазонасичення породи. Що ми й ба-
чимо в результаті аналізу факторних навантажень у 
табл. 1 (Фактор 1). Поліпшення колекторських умов у по-
тужних пластах з найбільшою товщиною приводить до 

збільшення глибини проникнення фільтрату в них. Для 
підкріплення таких висновків був застосований інший ме-
тод математичної статистики – кластерний аналіз, якій 
допомагає за формальними ознаками виділити декілька 
груп (кластерів), в яких спостережні об'єкти (пласти) оп-
тимально згруповані за певними правилами. 

У табл. 2 наведено результати кластерного аналізу 
багатовимірної вибірки, яка була розглянута при прове-
денні факторного аналізу. 

Кластерний аналіз дозволив установити дуже важ-
ливі закономірності, характерні для даного типу колекто-
рів. Висновки, які були зроблені під час інтерпретації 
даних методу головних компонент, підтверджуються да-
ними, наведеними в табл. 2. Дуже високі розміри зони 
проникнення, у середньому 17,8 Dзп/dc, характерні для 
потужних пластів пісковиків з найбільш високими значен-
нями пористості (у середньому 0,15) і коефіцієнта газо-
насичення – 0,69 у середньому. Тобто підтверджується 
попередньо зроблений висновок, що найбільш глибоке 
проникнення фільтрату відповідає газонасиченим плас-
там з найкращими колекторськими властивостями і зна-
чної товщини. 

 

Таблиця  2  
Результати проведення кластерного аналізу з метою виділення окремих груп порід  

за комплексом ознак – середні значення параметрів по кластерах 
  Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 
h 6,7 5,2 15,6 
Dзп/dc 10,6 3,7 17,8 
Кгл 0,10 0,12 0,11 
Кп 0,12 0,14 0,15 
Кг 0,60 0,57 0,69 
Об'єм вибірки 22 12 6 
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Найгірші умови для формування зони проникнення – 
у пластах відносно невеликої товщини (у середньому 
3,8 м), де глинистість найбільш висока серед інших груп 
колекторів, а коефіцієнт газонасичення найменший – 
у середньому всього 0,57, що є ознакою погіршення  
фільтраційних властивостей і збільшення вмісту залиш-
кової води. Зроблені висновки за даними нейтрального 
щодо суб'єктивного втручання статистичного методу 
аналізу є важливими і знаходяться певною мірою у не-
відповідності із загальноприйнятими уявленнями про 
розподіл зон проникнення в колекторах (Ахияров, 1975). 
Достатньо часто серед дослідників і фахівців з розробки 
нафтогазових родовищ існує думка, що напроти колек-
торів з великими значеннями коефіцієнтів пористості й 
проникності утворюються невеликі зони проникнення. 
Найбільші Dзп/dc – напроти колекторів з підвищеною гли-
нистістю, відносно малою пористістю, де у формуванні 
зони проникнення беруть участь капілярні сили тонких 
пор (Федин, 2001; Ягафаров та ін., 2010). Правда, є ду-
мка, яка підтверджується розрахунками (Гиматудинов, 
1974; Федин, 2001), що глиниста кірка, яка утворюється 
напроти "якісних" колекторів на стінці свердловини, ви-
конує роль осмотичного насосу і сприяє збільшенню діа-
метра зони проникнення фільтрату. 

 

 
Рис. 4. Порівняльний розподіл середніх значень товщини  

і відносного діаметра зони проникнення залежно  
від номера виділеної групи пластів-колекторів.  
На осі абсцис указано номери груп / кластерів 

 
На рис. 4 наведено порівняльний розподіл характер-

них середніх значень відносного діаметра зони проник-
нення і товщин пластів-колекторів по виділених трьох 
групах порід. Тут доволі яскраво виявляється основна 
закономірність – кореляція між двома характеристиками. 
Інші розглянуті параметри також перебувають у певній 
залежності від обраного класу порід і цілком закономірно 
визначають класність колекторів. 

Висновки. Створення зони проникнення фільтрату 
промивної рідини в присвердловинному просторі після 
розкриття пласта при бурінні нафтогазової свердловини 
призводить до проблем під час діагностики порід за да-
ними ГДС з метою виділення продуктивних об'єктів. Та-
кож ускладняються умови для якісного проведення 
випробовування пластів, отримання реальних припливів 
вуглеводнів і під час освоєння свердловини. Методами 
промислової геофізики можливо отримати достовірну ін-
формацію не лише про колекторські властивості порід 
розрізу, а й про геометричний розмір і параметри зони 
проникнення. З найменшими похибками визначається 
діаметр зони проникнення напроти пластів великої тов-
щини та за умови значної різниці між значеннями пито-
мого опору зони проникнення і незмінної частини пласта. 

За результатами проведеного статистичного аналізу 
(кластерний і факторний аналізи) репрезентативної ви-
бірки виявлено три групи порід, характерними ознаками 
яких є суттєві відмінності у величинах зони проникнення, 
товщини пластів, а також коефіцієнтів пористості й газо-
насичення. Установлено, що для теригенних розрізів з 
породами-колекторами гранулярного типу (серпуховсь-
кий ярус) для одного родовища на прикладі п'яти сверд-
ловин існує максимальна пряма кореляція між 
величиною відносного діаметра зони проникнення і тов-
щини пласта. Причому різке збільшення діаметра Dзп/dc 

спостерігається для потужних пластів із середніми зна-
ченнями товщини 15,6 м. Для таких пластів також хара-
ктерним є підвищені значення коефіцієнтів пористості й 
максимальні – коефіцієнта газонасичення. Проведені 
дослідження дозволяють робити прогнозні оцінки щодо 
наближених розподілів діаметрів зони проникнення в те-
ригенних розрізах у разі безаварійного буріння з дотри-
манням технологічних умов проводки свердловин. 

Подальші дослідження в цьому напрямі слід також 
пов'язувати з теригенними розрізами родовищ нафти і 
газу, які розташовані на різних глибинах і належать до 
різних літофаціальних умов формування (Рибалка, Кар-
пенко, 2016; Вижва та ін., 2014). Дуже важливим, на ду-
мку авторів, є дослідження розподілів зони проникнення в 
ущільнених колекторах (Михайлов, Карпенко, 2020). Вла-
сне з такими колекторами пов'язані певні перспективи на-
рощування запасів нафти і газу в Україні. Виявлення 
ущільнених нафтогазонасичених порід-колекторів, діагно-
стика продуктивних колекторів на великих глибинах, за 
даними каротажу, ускладняються внаслідок недосконало-
сті інтерпретаційних підходів, відсутності надійних інтерп-
ретаційних моделей для певних типів порід. Тому 
врахування прогнозних оцінок розмірів і параметрів зони 
проникнення в різних типах колекторів сприятиме підви-
щенню достовірності геофізичних висновків щодо проду-
ктивності розрізів, зменшенню ризиків пропущення 
перспективних і нафтогазонасичених пластів/об'єктів.  
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ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF GEOLOGICAL FACTORS ON THE DEPTH OF THE FILTRATE INVADED ZONEAT 

THE PRIMARY DISCLOSURE OF GRANULAR RESERVOIRS ACCORDING TO THE WELL-LOGGING DATA 
 
Possibilities of using the well-logging data for revealing the factors of the geological nature that influence  the formation of invaded zone of a 

drilling mud filtrate at oil and gas wells drilling are considered. Electrical logging data were used with probes of different sizes and different types for 
adequate calculation of the relative diameter of the invaded zone. 5 wells from the gas condensate field were selected for analysis. The terrigenous 
section of the wells is represented by the alternation of argillites, siltstones and sandstones. Rocks reservoirs of granular type; the layers with 
thicknesses from 3,4 to 18,2 m were selected for analysis. The results of statistical analysis (cluster and factor analyzes) revealed 3 groups of rocks, 
the characteristic features of which are significantly differentfrom the invaded zone, layer thickness and porosity and gas saturation coefficients. It 
is established that for terrigenous sections with reservoir rocks of granular type (Serpukhovian) for one field on the example of 5 wells there is a 
maximum direct correlation between the value of the relative diameter of the invaded zone and the thickness of the layers. The conducted researches 
allow making prognostic estimations concerning the approximate distributions of diameters of an invaded zone in terrigenous cuts in case of 
accident-free drilling with observance of technological conditions. 

Keywords: reservoir rock, well logging, invaded zone, cluster analysis, relative diameter, electrical resistivity, porosity coefficient. 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ГЛУБИНУ ЗОНЫ ПРОНИКНОВЕНИЯ ФИЛЬТРАТА  

ПРИ ПЕРВИЧНОМ ВСКРЫТИИ ГРАНУЛЯРНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ ПО ДАННЫМ ГИС 
 
Рассмотрены возможности использования данных геофизических исследований скважин для выявления факторов геологической 

природы, влияющих на формирование зоны проникновения фильтрата промывочной жидкости при бурении нефтегазовых скважин. 
Использованы данные электрического каротажа зондами различных размеров и типов для адекватного расчета относительного диа-
метра зоны проникновения. Для анализа отобраны пять скважин газоконденсатного месторождения. Терригенный разрез скважин 
представлен чередованием аргиллитов, алевролитов и песчаников. Породы-коллекторы – гранулярного типа; отобраны для анализа 
пласты с толщинами от 3,4 до 18,2 м. По результатам статистического анализа (кластерный и факторный анализы) выявлены три 
группы пород, характерными признаками которых являются существенные различия в величинах зоны проникновения, толщинах пла-
стов, а также коэффициентов пористости и газонасыщенности. Установлено, что для терригенных разрезов с породами-коллекто-
рами гранулярного типа (серпуховский ярус) для одного месторождения на примере пяти скважин существует максимально прямая 
корреляция между величиной относительного диаметра зоны проникновения и толщиной пласта. Проведенные исследования позво-
ляют делать прогнозные оценки относительно приближенных распределений диаметров зоны проникновения в терригенных разрезах 
в случае безаварийного бурения с соблюдением технологических условий проводки скважин. 

Ключевые слова: порода-коллектор, геофизические исследования скважин, зона проникновения, кластерный анализ, относитель-
ный диаметр, удельное электрическое сопротивление, коэффициент пористости. 


