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На основі математичної обробки геологічних даних, зокрема 

коефіцієнта відбиваючої здатності вітриніту, побудовані прогнозні карти-

схеми, які підтверджують наявність нафто- та газогенеруючих товщ на 

глибині 5 км в південно-східній частині ДДЗ. Блокова геологічна будова 

фундаменту суттєво впливає на розуміння процесів формування та наявності 

різного типу пасток, відмінних від класичних, у яких сконцентровані значні 

поклади вуглеводнів. Результати експериментальних досліджень керну та 

дані отримані у процесі глибинного буріння, з врахуванням геофізичних 

параметрів, підтвердили вищенаведені висновки. 

Проведений аналіз, створених петрофізичних моделей зв’язку 

властивостей глинисто-алевритових порід із високим вмістом органічної 

речовини та характеристиками геофізичних полів, виявив відображення 

аномальної характеристики керогену в геофізичних полях та можливість 

прогнозувати перспективні ділянки на виявлення покладів газу 

нетрадиційного типу в низькопроникних глинисто-алевритових породах. 

Використання геофізичних методів досліджень для визначення вмісту 

органічної речовини за алгоритмом співставлення двох геофізичних методів і 

визначення різниці між геофізичними кривими, базується на застосуванні 

опорних пластів. У дисертаційній роботі запропоновано методику 

визначення інтервалу опорного пласта на основі порівняння виміряної кривої 

нейтронного каротажу з розрахованими синтетичними кривими в глинистих 
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пластах за двох умов: а) відсутності органічної речовини і б)  пластів 

збагачених органічними залишками.  

У дисертаційній роботі проведено дослідження зв’язків між 

параметрами, що характеризують органічну речовину в породі, та 

побудована залежність між відбиваючою здатністю вітриніту і величиною 

водневого індексу, яка характеризується оберненою експоненціальною 

функцією. Використавши залежність відбиваючої здатності вітриніту від 

термічної зрілості керогену, запропоновано методику визначення термічної 

зрілості органічного вуглецю у свердловинах за даними ГДС.  

У дисертаційній роботі, для контроля достовірності розв’язання 

геолого-геофізичних задач, запропоновано алгоритм, який базується на 

використанні закономірності зв’язку між величиною природної 

радіоактивності і інтенсивністю вторинного гамма-поля (еквівалент 

водневого вмісту), для: а) глинистих порід тільки дисперсного складу, 

б) глинистих порід збагачених органічною речовиною. Запропоновано 

відносний параметр, який характеризує відношення величини водневого 

вмісту породи до одиниці частки дисперсної фракції (глинистості), для 

підвищення достовірності оцінки вмісту органічної речовини у глинисто-

алевритових породах. 

У процесі наукових досліджень було встановлено, що зони 

розущільнення фактично були одночасно зонами генерації вуглеводнів та 

їхньої акумуляції в резервуарах виповнених ущільненими породами 

тріщинного типу із значним вмістом керогену. 

Проведені дослідження розподілу параметрів електричного, 

радіоактивного і нейтронного полів вказують на складний характер зв’язку 

літофаціальних умов і геофізичних властивостей порід глинисто-

алевролітового типу, збагачених органічною речовиною.  

Проведений аналіз піролітичних характеристик, отриманих при 

обробці даних за методом Rock – Eval кам'яновугільних відкладів в 

окраїнних і центральних приосьових частинах ДДЗ, показав, що 
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глибокозанурені відклади карбону мають в основному газогенераційний 

потенціал. Загальні перспективи пов’язані з породами верхньовізейського 

комплексу, а перспективи більш локального характеру – у порід турнейсько-

нижньовізейського та середньокам’яновугільного комплексів. 

Для визначення опорних величин геофізичні криві накладаються в 

інтервалі з дрібнозернистою породою за відсутності органічної речовини. 

Величина розходження двох кривих встановлює наявність інтервалів, 

збагачених органічною речовиною чи вуглеводнями. Відстань між кривими, 

позначена як ΔlogR, може бути виміряна на кожному інтервалі свердловини 

(методика Кв. Р. Пасі). За значеннями параметрів геофізичних кривих в 

опорному інтервалі і у пласті, що досліджується, розраховується вміст 

загального органічного вуглецю. 

Ключові слова: Дніпровсько-Донецька западина, вуглеводні, 

органічна речовина, відбиваючої здатність вітриніту, геофізичні дослідження 

свердловин, радіоактивні елементи, кероген. 

 

ABSTRACT 

Yu. Zelenko. Prediction of oil and gas generation potential of the Paleozoic 

sedimentary complex of the south-eastern part of the DDB according to geological 

and geophysical data for prospecting for hydrocarbons. – Qualifying scientific 

work on the rights of manuscript. 

The theses are for the Candidate Degree in Geological Sciences. Specialty 

04.00.22 – Geophysics. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry 

of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2018. 

 

Based on mathematical processing of geological data the coefficient of 

reflectivity of vitrinite predicted maps are drawn, which confirm the existence of 

oil and gas generating strata at a depth of 5 km south-east of the Dnieper-Donetsk 

depression. An analysis of the created petrophysical coupling patterns of the 

properties of clay-silty rock with a high content of organic matter and 
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characteristics of geophysical fields revealed the reflection of anomalous 

characteristics of the kerogen in geophysical fields and the ability to predict 

promising areas for the detection of non-conventional gas deposits in low 

permeable clay-aleurite rocks. 

The use of geophysical methods for determining the content of organic 

matter by the algorithm of comparing two geophysical methods of determining the 

difference between geophysical curves is based on the application of supporting 

layers. In the dissertation the method of determining the interval of the reference 

layer is proposed and based on comparison of the measured neutron logging curve 

with calculated synthetic curves in clay layers under two conditions: a) absence of 

organic matter and b) enriched layers with organic residues. 

In this dissertation the connection between the parameters characterizing the 

organic matter in the rock was studied and the dependence between the reflectance 

of the vitrinite and the value of the hydrogen index (which is characterized by the 

inverse exponential function) is constructed. Using the dependence of the 

reflectivity of vitrinite on the thermal maturity of the kerogen, a method for 

determining the thermal maturity of organic matter in the wells according to the 

well logging evaluation data is proposed. 

In this dissertation the control of the reliability of the solution of geological 

and geophysical problems an algorithm is proposed, based on the use of 

communication patterns a) clay rocks of only dispersed composition, b) clay rocks 

enriched with organic matter - between the magnitude of natural radioactivity and 

the intensity of the secondary gamma field (equivalent to hydrogen content). The 

relative parameter describing the ratio of the value of the hydrogen content of the 

rock to the unit fraction of the disperse fraction (clay) is proposed to increase the 

reliability of the evaluation of the content of organic matter in clay-aleurite rocks. 

The block geological structure of the foundation significantly influences the 

understanding of the processes of formation and availability of different types of 

traps, different from the classical, in which significant deposits of hydrocarbons are 

concentrated. The results of experimental core research and data obtained in the 
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process of deep drilling, considering the geophysical parameters, confirmed the 

above conclusions. 

In the course of scientific research, it was established that the dissipation 

zones were in fact both zones for the generation of hydrocarbons and their 

accumulation in tanks filled with sealed rocks of a crack type with a high content 

of kerogen. To determine the reference values, the geophysical curves overlap in 

the interval with fine-grained rock in the absence of organic matter. The magnitude 

of the difference between the two curves determines the presence of intervals 

enriched with organic matter or hydrocarbons. The distance between the curves, 

denoted as ΔlogR, can be measured at each well interval (Q. P. Pasi's technique).  

The conducted studies of the distribution of parameters of electric, 

radioactive and neutron fields indicate the complex nature of the connection of the 

lithofacial conditions and the geophysical properties of the clay-aleurite rocks, 

enriched with organic matter. The analysis of the pyrolytic characteristics obtained 

during the processing of data on the Rock - Eval method of coal deposits in the 

marginal and central parts of the DDB showed that the deeply submerged carbon 

deposits have basically gas generation potential.  

On the basis of the analysis of the relationships between the properties of the 

natural radioactive field (by gamma-logging method) and the intensity of the 

formation of thermal neutrons (by the neutron-neutron logging method), on the 

example of well number 1-Artemivsk, it was established that, in general, the 

decrease of gamma field values leads to increase neutron logging.  

However, along with this, there are intervals of occurrence of rocks in which 

there is an increase in the intensity of the formation of thermal neutrons with the 

same values of natural radioactivity. The increase in neutron logging results is due 

to a decrease in the content of the dispersed fraction of the rock, and the growth of 

the gamma field is due to the presence of organic matter. 

Key words: Dnieper-Donetsk depression, hydrocarbons, organic matter, 

reflective ability of vitrinite, well logging evaluation, radioactive elements, 

kerogen. 
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Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів 

 

АК – акустичний каротаж; 

ГК – гамма-каротаж; 

ДДа – Дніпровсько-Донецький авлокоген; 

ДДз – Дніпрвсько-Донецька западина; 

ВВ – вуглеводні; 

НГК – нейтронний гамма-каротаж; 

ОР – органічна речовина; 

ОВ – органічний вуглець; 

D – індикатор наявності органічної компоненти у породах; 

ТОС – вміст органічного вуглецю; 

LOM – термічна зрілість органічної речовини; 

U – відносний параметр, що характеризує величину інтенсивності 

нейтронного поля на одиницю величини інтенсивності гамма-активності; 

R0 – відбиваюча здатність вітриніту; 

Н – глибина; 

Іγ – інтенсивність природного гамма-випромінювання; 

Іnn – інтенсивність потоку теплових нейтронів; 

Іnγ – інтенсивність гамма-поля радіаційного захоплення теплових нейтронів 

Кп – коефіцієнт пористості; 

ΔТ – інтервальний час проходження пружної хвилі в породі; 

ΔlogR – відстань між нормованими та функціонально перетвореними 

кривими каротажу, викликана присутністю органічного вуглецю; 

δп – густина породи; 

ρп – питомий електричний опір породи; 

ωкер – водневий індекс керогену; 

Vкер – об’ємна частка керогену. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Зниження видобутку нафти і газу із свердловин 

нафтогазових родовищ України обумовлено як об’єктивними, так і 

суб’єктивними причинами. Значною мірою такий стан у 

нафтогазовидобувній галузі зумовлено виснаженням покладів вуглеводнів у 

традиційних пастках антиклінального та синклінального типу, виповнених 

породами-колекторами із специфічною будовою структури порового 

простору. У зв’язку з цим набирає актуальності новий напрямок пошуку 

нетрадиційних скупчень вуглеводнів у пастках неантиклінального типу, 

приурочених до локальних структурно-тектонічних побудов та 

обґрунтування умов формування покладу в процесі седиментації осадових 

порід.  

Встановлення основних характеристик газогенеруючих відкладів на 

великих глибинах дозволить обґрунтувати наявність вуглеводнів у породах 

збагачених органічною речовиною, а також визначити масштаби їх 

латерального та вертикального поширення. Дослідження газогенеруючих 

товщ значно ускладняються при пошуках нових об’єктів внаслідок малих 

об’ємів відібраного керну та відсутності результатів лабораторних 

досліджень з визначення кількісних та якісних характеристик органічної 

речовини в породах. Розв’язання задачі діагностики порід, збагачених 

органічним вуглецем, потребує отримання додаткової інформації, яка 

покращить достовірність виявлення газогенеруючих відкладів. Головним 

напрямком розширення інформаційної бази є ефективне використання 

результатів геофізичних методів дослідження свердловин з метою 

встановлення вмісту та властивості органічної речовини/керогену в гірських 

породах. 

Таким чином, концепція пошуку нових покладів вуглеводнів у 

різнотипних пастках, а також розробка новітніх методичних підходів до 

комплексного геолого-геофізичного обґрунтування їхньої наявності є 

актуальною задачею. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація виконувалась під час навчання в аспірантурі на кафедрі геології 

нафти і газу ННІ "Інститут геології" Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка та участі у проведенні науково-дослідних робіт по 

держбюджетній темі № 16БП049-02 "Наукові засади передумов 

нафтогазоносності сланцевих товщ і складнопобудованих порід-колекторів 

України" (КНУ імені Тараса Шевченка, 2016 р., № державної реєстрації 

0116U004829). 

Мета і задачі дисертаційної роботи. Головною метою роботи є 

встановлення просторового поширення перспективних на нафту і газ 

низькопористих, збагачених органічною речовиною літолого-

стратиграфічних товщ гірських порід на основі комплексного аналізу різних 

параметрів, у тому числі результатів вимірів відбиваючої здатності вітриніту 

(R0) у межах південно-східної частини Дніпровсько-Донецької западини 

(ДДЗ). Вдосконалити ефективне застосування геофізичних методів 

досліджень свердловин щодо оцінки вмісту та властивостей органічної 

речовини в гірських породах та використання отриманих результатів у 

процесі прогнозування перспективних на нафту і газ об’єктів.  

Відповідно з поставленою метою у процесі досліджень вирішувались 

наступні задачі: 

– вивчення особливостей геологічної будови південно-східної частини 

Дніпровсько-Донецької западини щодо можливої наявності покладів 

вуглеводнів в пастках нетрадиційних типів; 

– обґрунтування можливостей використання параметру відбиваючої 

здатності вітриніту в комплексі з іншими геолого-геофізичними 

характеристиками порід з метою виділення нафтогазоматеринських порід 

південно-східної частини ДДЗ; 

– комплексне вивчення результатів геофізичних досліджень 

свердловин та лабораторних аналізів зразків порід глибокозалягаючих 

літолого-стратиграфічних товщ для встановлення відображення властивостей 
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органічної речовини у геофізичних полях;  

– побудова карт-схем перспективних товщ на вуглеводні у межах 

південно-східної та північно-західної частини ДДЗ; 

– аналіз ефективності існуючих методик визначення сумарного вмісту 

органічного вуглецю за результатами інтерпретації даних геофізичних 

досліджень свердловин в інтервалах, представлених глинисто-алевритовими 

породами; 

– дослідити розподіл концентрацій радіоактивних елементів у породах 

глинисто-алевритового типу на території ДДЗ; 

– вдосконалити методику визначення властивостей органічної 

речовини за результатами інтерпретації даних геофізичних методів 

досліджень свердловин. 

Об’єкт дослідження. Відклади та гірські породи літолого-

стратиграфічних товщ кам’яновугільної системи у південно-східній частині 

ДДЗ. 

Предмет дослідження. Просторово-часові закономірності поширення 

та особливості генерації вуглеводнів у нафтогазоматеринських товщах 

південно-східної частини ДДЗ. Відображення характеристик органічної 

речовини глинисто-алевролітових порід у геофізичних параметрах. 

Методи дослідження. Статистична обробка результатів 

експериментальних лабораторних аналізів зразків керну і даних геолого-

геофізичних досліджень відкладів перспективних на вуглеводні товщ 

кам’яновугільної системи південно-східної частини ДДЗ. Аналіз фондових 

матеріалів, наукової літератури, теоретичних і експериментальних моделей 

петрофізичних параметрів продуктивних відкладів. Фізико-геологічне 

моделювання радіоактивних властивостей продуктивних відкладів ДДЗ. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у наступному: 

–  вперше оцінено вуглеводневий потенціал літолого-стратиграфічних 

товщ кам’яновугільних відкладів південно-східної частини ДДЗ на основі 

встановленого зв’язку відбиваючої здатності вітриніту (R0) із глибиною 
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залягання перспективних глинисто-алевролітових порід; 

–  за результатами використання комплексу геолого-геофізичних даних, у 

тому числі просторового розподілу величини відбиваючої здатності вітриніту 

(R0), виділено перспективні, на предмет нафто- та газогенерації, товщі 

гірських порід у межах південно-східної частини ДДЗ; 

–  вперше для кам’яновугільних відкладів південно-східної частини ДДЗ 

розроблено методику визначення рівня термічної зрілості органічного 

вуглецю за результатами інтерпретації даних нейтронного каротажу; 

–  на основі наукового підходу щодо застосування спектру параметрів і 

характеристик глинисто-алевролітових порід південно-східної частини ДДЗ, 

розроблено комплексну методику оцінки інтервалів глибин залягання 

опорних пластів для визначення вмісту органічної речовини за методом 

накладання геофізичних кривих; 

–  вперше науково обґрунтовано та застосовано комплексне 

використання параметрів природного гамма-поля, нейтронного та 

електричного полів для оцінки зрілості нафтогазогенеруючих порід 

глинисто-алевролітового типу на території південно-східної частини ДДЗ. 

Практичне значення одержаних результатів. Запропонований підхід 

щодо виявлення низькопористих, збагачених органічною речовиною 

(керогеном), нафтогазонасичених порід може бути використаний в процесі 

проведення геолого-пошукових робіт на нафтогазогенеруючі літолого-

стратиграфічні материнські товщі у межах південно-східної частини ДДЗ. 

Результати оцінки зміни параметра відбиваючої здатності вітриніту (R0) у 

поєднанні з даними інтерпретації результатів ГДС дозволяють оцінити 

перспективність глинисто-алевролітових товщ щодо їх вуглеводневого 

потенціалу. 

Особистий внесок здобувача. Основні теоретичні та методичні 

результати, висновки і наукова новизна, що винесені на захист, отримані 

здобувачем особисто та висвітлені у наукових працях. Фактичний матеріал, 

зібраний здобувачем під час навчання в аспірантурі, використано при 
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написанні дисертаційної роботи. Здобувачу належить безпосередня участь у 

постановці задач досліджень та їх реалізації, обробці та аналізі результатів 

експериментальних досліджень, математичному моделюванні, розробці 

методики діагностики піщано-алевролітових товщ на предмет наявності 

нафтогазогенераційного потенціалу та написанні висновків. 

Апробація результатів дисертації. Результати наукових досліджень, 

викладених у дисертації, доповідались на наукових та науково-практичних 

конференціях, а саме: ХI Міжнародна наукова конференція 

«Геоінформатика: Теоретичні та прикладні аспекти» (Київ, 2016), 

Міжнародна наукова конференція «Питання пошуків, розвідки та 

екологічних аспектів видобування вуглеводнів з ущільнених колекторів, 

газосланцевих товщ та вуглевміщуючих пластів» (Київ, 2015), IV, V, VI 

Всеукраїнська молодіжна конференція-школа «Сучасні проблеми 

геологічних наук» (квітень 2012 р.; квітень 2013 р.; квітень 2014 р., Київ), 

Міжнародна наукова конференція «Нетрадиційні джерела вуглеводнів в 

Україні: проблеми і перспективи» (Київ, 2013). 

Публікації. За темою дисертації автором опубліковано 12 праць: 

наукових статей у фахових та науково-метричних виданнях – 6 (з них 1 – 

Scopus, 1 – Index Copernicus, 3 – Web of Science і Google Scholar) та 6 тез в 

матеріалах конференцій. 

Обсяг і структура роботи. Дисертація складається зі вступу, 5 

розділів, висновків, шістьох додатків, списку використаних джерел (122 

посилання). Повний обсяг дисертації – 147 сторінок друкованого тексту 

комп’ютерного набору, ілюстрованого 4 таблицями та 43 рисунками. 

Роботу виконано під керівництвом доктора геологічних наук, 

професора О. М. Карпенка, якому автор висловлює глибоку вдячність за 

постійну увагу, цінні поради та всебічну підтримку. Автор висловлює подяку 

всім співробітникам ННІ «Інститут геології» КНУ імені Тараса Шевченка та 

Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу за 

всебічну допомогу, консультації та плідну співпрацю. 
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РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ВИВЧЕНОСТІ ГЛИБИННОЇ БУДОВИ ДДЗ 

ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ФОРМУВАННЯ 

І ПОШИРЕННЯ НАФТОГАЗОНОСНИХ ТОВЩ У МЕЖАХ 

ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ЧАСТИНИ РИФТОГЕНУ 

 

1.1 Стратиграфічно-тектонічна будова Дніпровсько-Донецького 

авлокогену 

 

У геотектонічному розвитку Дніпровсько-Донецького авлокогену 

(ДДа) відзначають за результатами робіт В. К. Гавриша наступні стадії: 

середньодевонська платформа, пізньодевонська рифтова, турнейсько-

ранньовізейська рифтова синекліза, пізньовізейсько-ранньопермська 

синеклізно-міогенклінальна, мезозойська платформно-синеклізна, 

кайнозойська платформа. Окрім цього необхідно відмітити, що Дніпровсько-

Донецька западина входить до складу глибинного авлокогену, обмеженого 

Східно-Європейською платформою, Українським щитом та Воронежським 

кристалічним масивом [1].  

М. В. Червінська [2] виділила основні елементи Дніпровсько-

Донецького авлокогену, а саме: Припятсько-Дніпровський грабен, північний 

схил Українського та південний схил Воронежського кристалічних масивів. 

У подальшому вивченні геологічної будови ДДа, а саме його розломно-

блокової тектоніки й тектонічного районування, займалися В. Я. Клименко, 

В. В. Глушко, В. С. Попов, І. І. Чебаненко, О. Ю. Лукін, В. К. Гавриш, 

А. А. Мартинов, Г. Н. Доленко, І. Г. Баранов, Ю. О. Арсірій, Б. П. Кабишев, 

Б. Л. Гуревич, М. В. Червінська, Н. Т. Пашова та інші. Ссуттєвий вклад у 

вивчення стратиграфії ДДА у різний період внесли Н. Є. Бражнікова, 

О. І. Берченко, А. О. Білик, О. Ю. Лукін, Г. І. Вакарчук, М. В. Вдовенко, 

Б. І. Кельбас, Л. П. Каноненко, В. Т. Кривошеєв, С. О. Мачулін та інші.  

З інтенсивним розвитком геофізичних методів виник цілий ряд 

проблем, які не достатньо були вирішені у попередній період наукових 



 

19 

досліджень. На превеликий жаль, значна кількість класифікаційних ознак 

базувалась на результатах досліджень верхніх ділянок структур та відкладів, 

що їх виповнюють. 

У своїх роботах [3 - 6] В. Б. Сологуб, М. І. Бородулін, А. В. Чекунов, 

В. І. Старостенко, В. П. Коболєв за результатами аналізу даних сейсмічних 

досліджень дійшли до висновку, що Дніпровсько-Донецький авлокоген є 

континентальним палеорифом щілинного типу, який утворився у результаті 

розтягання земної кори. Таке бачення суттєво змінює поняття про 

формування різного типу класичних пасток, де відмічаються скупчення 

вуглеводнів. Як видно із результатів геологічних досліджень, на сьогодні 

немає єдиної думки про тектонічну природу формування прогину, що в 

результаті зумовлює різноманітність назв, визначень, а також потребує 

обгрунтувань наявності пасток у яких концентруються нафтогазоконденсатні 

поклади. У результаті досліджень тектоніки Дніпровсько-Донецької 

западини з’явилась можливість вважати достовірним факт наявності у 

кристалічному фундаменті складно-побудованого грабену. Таке твердження 

у різний час було відображено у тектонічних схемах, запропонованих 

Ю. О. Арсірієм, В. Г. Бондарчуком, І. Г. Барановим, І. О. Балабушевичим, 

Є. С. Дворяніном, С. В. Ткачишиним, М. В. Червінською та іншими. 

Незважаючи на різноманітну інформацію про гіпсометричне 

положення фундаменту можна вважати встановленим фактом його блочну 

будову, що визначає формування різного типу пасток, які виповнені складно-

побудованими літолого-стратиграфічними відкладами. Результатами 

глибокого буріння у співставленні з даними геофізичних методів була 

підтверджена адекватність таких висновків.  

Однією із важливих рис будови ДДа є вертикальні коливальні рухи і 

пов'язані із ними диференційні переміщення блоків фундаменту по 

порушеннях, які їх обмежують. 

Наявність в основі западини складно-побудованого грабену, який 

заповнений відкладами палеозою та мезо-кайнозою і відзначається блоковим 
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характером будови фундаменту та осадового чохла, спричиняє тектонічний 

поділ його на складові елементи: північний борт (схил Воронезького масиву), 

південний борт (схил Українського кристалічного масиву) та грабен. Окрім 

цього в середині ДДа виділено п'ять поперечних структурних елементів 

другого порядку: Південний борт ДДа, або схил Українського кристалічного 

щита є смугою непостійної ширини: 10-15 км на північному заході, 100-

120 км у центральній частині і 30-50 км на ділянці Кременчук-

Дніпропетровськ. У межах цього борта кристалічний фундамент відносно 

плавно занурюється до крайових уступів Дніпровсько-Донецького грабену. 

Такий процес впливає на формування осадового чохла як центральної, так і 

південно-східної частини ДДа. При аналізі районування поверхні 

кристалічного фундаменту стає очевидним виділення верхньо-

палеозойського структурного поверху в межах якого крайові розломи також 

проявляються у вигляді розривних порушень, що відбивається на дислокації 

карбон-раньопермських порід. Осадові утворення, що перекривають 

кристалічні породи бортової частини ДДа, залягають моноклінально 

повторюючи структурний план нижче залягаючих товщ. Таким чином, 

формування осадового чохла в межах ДДа відбувалось у різних структурно-

тектонічних умовах, що спричинило розмаїття структурних форм, часту 

зміну фаціальних обстановок і, як наслідок, утворення різних 

морфогенетичних типів нафтогазових пасток. Підтвердження вище наведеної 

структурно-тектонічної будови ДДа було отримано у результаті проведення 

широкого комплексу польових та свердловинних геофізичних досліджень. 

Перші геофізичні дослідження у свердловинах ДДа проводились у 1932-

1937 рр. Дослідження, в основному, проводились для оцінки літолого-

стратиграфічної будови та прогнозу наявності нафтонасичених пластів. У 

післявоєнний період 1946-1947 рр. розпочалося буріння по профілю, який 

проходив із південного заходу на північний схід. У результаті пошукового 

буріння було отримано інформацію про глибинну будову ДДа та побудовано 

літолого-стратиграфічний геологічний розріз кам'яновугільних відкладів 
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північно-західної та центральної частини западини. За результатами прямих 

методів, проведених у свердловинах, та експериментальних досліджень 

кернового матеріалу було підтверджено структурно-тектонічну будову ДДа 

та обгрунтовано дані регіональних профілів (РП), отриманих у процесі 

досліджень методом спільної глибинної точки (МСГТ). У цілому це широкі, 

до 30 км, зони, які у підошві девонського структурного сейсмічного 

комплексу і у відкладах, що на них залягають, дислоковані численними 

різноамплітудними розривами. За результатами сейсморозвідки мезозойські 

відклади доволі інтенсивно дислоковані, що обумовлено блоковими рухами 

фундаменту і процесів соляного тектогенезу. Щодо умов формування 

складчастості і пасткоутворюючих факторів у роботі І. В. Височанського 

приведено достатньо повну геологічну інформацію, яка підтверджена також 

результатами досліджень І. С. Рослого [7]. Із роботи видно, що геодинамічні 

фактори структуроутворення діляться на три основні групи:  

1. Активної геодинаміки (епейрогенетичні рухи, горизонтальні рухи, 

глибинне розломоутворення, вертикальне переміщення, магматизм). 

2. Пасивних факторів геодинаміки (ущільнення порід, огортання, 

зсуви, метаморфізм). 

3. Факторів гравітаційної нестійкості порід (соляний тектогенез, 

літодіопіризм, гало-флюїдний діапіризм, деструкція соляногенних структур). 

Таким чином, на утворення структур та пасток у межах певних частин 

території ДДа суттєво впливають геодинамічні фактори та другорядні 

чинники складкоутворення. 

Аналіз матеріалів науково-дослідних робіт з вивчення геологічної 

будови ДДа показав, що поряд із антиклінальною теорією пошуків 

нафтогазових родовищ існує зв'язок скупчень нафти і газу у природних 

резервуарах неантиклінального типу. Особливо значного розвитку така 

теорія набула в кінці XX століття [8-13].  

Зважаючи на те, що переважна кількість родовищ вуглеводнів не 

тільки в Україні, але і на континентальній території планети, пов'язана з 
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антиклінальними складками, то більшість пошукових і 

геологорозвідувальних робіт проводилась з врахуванням цих теоретичних і 

практичних знань. Однак, значна кількість науковців, геологів та геофізиків 

розвивали і досліджували геологічні умови скупчення вуглеводнів у 

природних резервуарах неантиклінального типу [8, 14-18]. Враховуючи те, 

що відмічається тенденція до зменшення кількості пасток антиклінального 

типу в нафтопромислових районах України, то набуває актуальності 

прогнозування та пошук перспективних на нафту і газ об'єктів, які 

сформувались у нетрадиційних пастках і пов'язані з породами-колекторами 

ущільненої структури та високим вмістом керогену. У роботі [1] 

І. В. Височанського наголошується на тому, що між структурою, пасткою, 

покладом та родовищем в більшості праць науковців чіткого розмежування 

не існує. 

Багато дослідників, які обгрунтували вище вказані геологічні задачі у 

своїх роботах [19-24], достатньо повно окреслюють основні чинники, які 

характеризують як тип пастки, так і формування у ній покладів нафти і газу.  

Виходячи із вище наведених уявлень про ознаки, які характеризують 

структури і пастки, а також характер їх формування І. В. Височанський 

вважає, що “антиклінально-літологічні”, “антиклінально-стратиграфічні”, 

“антиклінально-диз’юктивні” пастки та поклади які в них сформувалися, 

можна означити як “стратиграфічні пастки на антикліналях”. На його думку 

такий підхід дозволить достатньо обгрунтовано підійти до поняття, яке 

використовується при виділенні різного типу пасток [1].  

В межах ДДа, а особливо центрального, південно-східного та південно-

західного регіону, виявлено та встановлено цілий ряд пасток 

неантиклінального типу, які літологічно-стратиграфічно виповнені 

ущільненими пісковиками, аргілітами та сланцями [14, 25-28]. Науковці у 

своїх працях обгрунтовують умови утворення пасток у межах ДДа. 

Основною передумовою цього процесу є морфологія поверхні частково 

розмитого екрана, який передує утворенню пастки (процес 
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осадконакопичення) над розмитими відкладами і, що є немаловажним, 

постседиментаційні тектонічні рухи, які впливають на формування 

локальних структурних форм. Умови формування пасток різного типу 

достатньо повно представлені у роботі [1]. У роботі Я. Г. Лазарука [13] 

обгрунтовано поділ літолого-екранованих пасток на дві групи, а саме: 

а) літологічно замкнені пастки з обмеженням з усіх боків 

непроникними піщаними тілами. Згідно автору, ця група поділяється на три 

підгрупи, найцікавіша з них – пастки пов'язані із прибережними 

акумулятивними формами, які включають вали, бар'єри тощо; 

б) літологічно екрановані пастки, які пов'язані із заміщенням пляжевих 

пісковиків непроникними глинистими породами приморських боліт і озер у 

напрямку підняття осадових верств та глинистих морських відкладів у 

результаті трансгресії моря за умов швидкого зменшення піщаного 

матеріалу, який надходить до басейну седиментації [13]. 

Таким чином рушійним поштовхом, який спричинив необхідність 

вивчення, і, як наслідок, виділення нового типу пасток, був визначений 

напрямок виявлення такого типу пасток, а також дослідження генезису 

вуглеводнів, які в них формуються. Значна кількість дослідників 

О. К. Баженова, Ю. І. Корчагін, П. Ф. Шпак, за результатами своїх 

досліджень, пов'язують формування самого покладу із наявністю в 

нафтогазоносних басейнах специфічних нафтогазопродуктуючих товщ. 

Поряд із цим, вище вказані дослідники обгрунтовують, що утворення 

покладу зумовлено процесами, які відбуваються у межах осадового покриву, 

не враховуючи при цьому комплексної дії геолого-геохімічних, 

гідрогеологічних, тектонічних, мінералогічних, палеонтологічних процесів 

[29]. 

Результати дослідження, які висвітлені у роботах ряду науковців [1, 30-

32] детально розвивають напрямки та умови формування нафтогазоносних 

покладів у різних регіонах. Детальний  аналіз досліджень, який здійснений у 

цьому напрямку за минулі роки, засвідчує, що основною складністю 
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обгрунтування наявності порід-колекторів у літолого-стратиграфічних 

товщах, зокрема у межах ДДА, є питання геологічних передумов формування 

пастки зважаючи на літолого-фаціальну мінливість процесу 

осадконакопичення порід. У праці Я. Г. Лазарука [13] представлені 

реконструкційні побудови умов осадконакопичення на початку пізнього 

візею за результатами літофаціального аналізу керна десятків пробурених 

свердловин (рис. 1.1 - 1.5). 

Для підвищення достовірності зроблених побудов було вибрано 

крайньою у північно-західній частині свердловину №1-Бережівська, а з 

південно-східної частини – свердловину №52-Солохівська. Із 

реконструкційних побудов видно, що накопичення у відкладах XIIа 

мікрофауністичного горизонту відбувалось під час фаз регресії, яка 

відбувалась у вузькому морському басейні, що простягався на південний схід 

Тростянецької структури у межах приосьової частини регіону. На бортах і 

прилеглих до них прибортових частинах западини, відклади XIIа 

мікрофауністичного горизонту за результатами буріння не відмічаються. Це 

свідчить, що це була територія без ознак седиментації, тобто території 

прибортових частин ДДА, які залишились, були заболочені озерно-

алювіальною рідиною. 

Вище наведене (за Я. Г. Лазаруком) підтверджується фотографіями та 

результатами палеонтологічних і петрографічних досліджень кернового 

матеріалу (рис. 1.6 - 1.8). Теорія палеорік, палеорусел та палеодолин і 

осадконакопичення, пов'язані із цим, дозволила відкрити цілий ряд 

перспективних нафтогазових об'єктів. Поряд з цим появилась можливість 

обгрунтувати формування у центральній частині палеодолини, по якій у 

південному напрямку протікають палеоріки, утворення перспективних на 

нафту і газ алювіальних різнозернистих пісковиків у візейському ярусі.   
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Рисунок 1.1 – Узагальнена седиментаційна модель відкладів XIIa мікрофауністичного горизонту (фази регресій) за 

Я. Г. Лазаруком [13].  

Палеогеологічні розрізи див. рис. 1.2 - 1.5. Елементи палеоландшафту: 1 – суходіл з відсутністю седиментації; 2 – 

заболочена приморська рівнина; русла рік з напрямками течій: 3 – виявлені, 4 – прогнозовані. Елементи палеобасейну: 5 

– річкові виноси і морські пляжі; 6 – глинистий шельф, стрілками вказано напрямок регіональної течії. Діагностичні 

фаціальні ознаки: а) відбитки решток рослин: 7 – коріння, 8 – кори та деревини, 9 – листя, 10 – тонкого детриту; б) 

текстури пісковиків: 11 – коса односпрямована, 12 – коса перехресна, 13 – хвиляста, лінзоподібно-хвиляста, 14 – 

горизонтальна; в) інші ознаки: 15 – включення гравію, гальки, грубозернистих пісковиків, 16 – піритизація, 17 – 

слюдистість на площинах седиментації; 18 – рештки фауни 
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Рисунок 1.2 – Палеонтологічний розріз І-І відкладів XIIa мікрофауністичного горизонту від Анастасівської  

до Гадяцької структур. Положення розрізу див. рис. 1.1 [13]. 

Умовні позначення: 1 – каротажні криві: а – самочинної поляризації, б – позірного опору; 2 – границі продуктивних 

горизонтів; 3 – пісковики; 4 – вапняки 
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Рисунок 1.3 – Палеонтологічний розріз ІІ-ІІ' відкладів XIIa мікрофауністичного горизонту Білоусівської структури. 

Положення розрізу див. рис. 1.1. Умовні позначення див. рис. 1.2 [13]. 
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Рисунок 1.4 – Палеонтологічний розріз ІІІ-ІІІ' відкладів XIIa мікрофауністичного горизонту від Никонівської до 

Миколаївської площ. Положення розрізу див. рис. 1.1. Умовні позначення див. рис. 1.2 [13]. 
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Рисунок 1.5 – Палеонтологічний розріз ІV-ІV' відкладів XIIa мікрофауністичного горизонту від Південно-Жданівської до 

Північно-Яблунівської площ. Положення розрізу див. рис. 1.1 [13]. 

Умовні позначення: 1 – каротажні криві: а – самочинної поляризації; б – позірного опору; 2 – границі продуктивних 

горизонтів; 3 – пісковики; 4 – вапняки; 5 – поклади вуглеводнів 
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Не заперечуючи результатів вище вказаних досліджень, їх напрямків і 

доцільності, Б. Й. Маєвський вважає, що вказані напрямки не сприяли 

розробці ефективних критеріїв прогнозування нафтогазоносності та 

виявленню нових перспективних на нафту і газ об'єктів [29]. Про 

актуальність створення нових підходів до формування окремих різновидів 

бітумінозних товщ та їх вплив на формування нафтогазоносності осадових 

басейнів свідчать результати наукових досліджень отриманих багатьма 

вченими і дослідниками [30-39].  

 

 

Рисунок 1.6 – Керн з інтервалу 4595-4605 м, св. №2-Тростянецька.  

Фація біотит [13]. 

 

 

 

Рисунок 1.7 – Керн з інтервалу 5210-5225 м, св. №311-Яганівська. 

Алевроліт з обвугленими рештками деревини. Фація боліт [13]. 
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Рисунок 1.8 – Керн з інтервалу 4435-4429 м, св. №469-Сорочинська. Аргіліти 

з відбитками листя рослин. Фація приморських боліт [13]. 

 

Новітні дослідження, розвиток технічного забезпечення 

експериментальних досліджень керну та геофізичні свердловинні виміри 

підтвердили, що більшість випадків утворення покладу у різнотипних 

пастках обумовлено за рахунок вертикальної міграції вуглеводнів у 

попередньо розущільнені породи [29, 38]. 

 

Висновки 

 

Результати огляду та аналізу геолого-геофізичних досліджень 

геологічної будови та умови формування покладу дозволили зробити 

наступні висновки: 

1. Переважна більшість уже відкритих нафтогазових родовищ у різних 

нафтопромислових регіонах, а також у межах Дніпровсько-Донецької 

западини пов'язана із антиклінальними та синклінальними пастками. 

2. Умови формування покладу пов'язані з процесами, які відбувались 

тільки у межах відкладів осадового покриву, в яких виділяються породи із 

гранулярним типом пористості, наявністю значної тріщинуватості, без 

врахування широкого комплексу результатів геохімічних, гідрогеологічних, 

тектонічних та палеонтологічних і петрофізичних досліджень. 
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3. Наявність різнотипових, неантиклінальних пасток, в яких 

акумулювались значні запаси вуглеводнів, сприяло широкому розвитку 

нових підходів до пошуків нафтогазових родовищ. 

4. Розвинуте поняття про вертикальну міграцію вуглеводнів, яке 

висвітлене у працях великої кількості науковців і дослідників, сприяло 

перегляду традиційних уявлень про формування окремих бітумінозних товщ 

та відкрило шлях для використання геолого-математичного моделювання у 

процесі пошуків нових перспективних на вуглеводні об’єктів, яке підсилює 

інформацію прямих геолого-геофізичних методів. 

5. Новітні технології, дозволяють виявити значну кількість 

перспективних об'єктів, які сформувалися у низькопористих, ущільнених та 

глинистих породах-колекторах у відкладах кам’яновугільної системи ДДЗ. 
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РОЗДІЛ 2 

 ОСОБЛИВОСТІ ГЕОЛОГІЧНОЇ БУДОВИ ЛІТОЛОГО-

СТРАТИГРАФІЧНИХ ТОВЩ ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ 

ЗАПАДИНИ 

 

2.1 Літолого-стратиграфічна характеристика розрізу ДДЗ 

 

Геологічний розріз ДДЗ представлений потужним комплексом 

осадових порід, які залягають на докембрійському фундаменті, складеному 

магматичними та метаморфічними породами. Осадовий чохол представлений 

девонською, кам'яновугільною, пермською, тріасовою, юрською, крейдовою, 

палеогеновою, неогеновою і четвертинною системами (рис. 2.1). 

Аналіз літолого-стратиграфічної характеристики порід приведений з 

точки зору інформації, яка дозволяє встановити причини виникнення 

соляних тіл структурних пасток різного типу та механізму їх розвитку. 

Девонська система (D) 

Девонська система представлена соляними діапірами і складена 

кам’яною сіллю, брекчіями з уламками алевролітів, вапняків, пісковиків, 

ангідритів, доломітів і діабазів, сланців та вивержених порід. Сіль сіра до 

темно-сірої, іноді з бурим відтінком. Часто колір нерівномірний, так що 

порода набуває брекчієподібного вигляду. Текстура однорідна, структура – 

крупно- та грубозерниста, але відмічаються ділянки, складені відносно 

дрібними зернами. Склад однорідний, в основному мономінеральний. Сіль 

складена галітом із домішками ангідриту, доломіту, кварцу. Будова зерен 

галіту тут відрізняється плямистими домішками пелітової розмірності та 

відсутністю зональності. Окрім діапірів, відклади девону розкриті 

свердловинами у прибортових зонах. 
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Рисунок 2.1 – Зведений літолого-стратиграфічний розріз 

Дніпровсько-Донецької западини 
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Кам’яновугільна система (С) 

Кам’яновугільна система на даній території вивчена свердловинами 

тільки починаючи з башкірського ярусу середнього відділу, 

нижньокам'яновугільний відділ (турнейський і візейський яруси) 

свердловинами не розкриті. 

Середньокам’яновугільний відділ(С2) 

Середній карбон відомий у районі досліджень у межах башкирського і 

московського ярусів. 

Башкирський ярус (С2b) трансгресивно залягає на 

верхньосерпухівських відкладах. Підошва є однією з регіональних 

незгідностей. Башкирський ярус поділяється, як і в Донецькому басейні, на 5 

світ: С0
2, С1

2
,С2

2, С3
2
,С4

2. 

Світи С2
0, С2

1 належать до нижньобашкирського під’ярусу, а С2
2, 

С3
2

,С4
2 – верхньобашкирського. 

Нижньобашкирський під’ярус. У ранньобашкирський час на території, 

яка описується (у південно-східній частині ДДЗ), переважало морське 

мілководдя. 

Світа С2
0 у літологічному відношенні є комплексом порід морського 

типу. Це мікрозернисті, часто глинисті вапняки і темно-сірі, щільні, нерідко 

шаруватої аргіліти. Також присутні алевроліти з прошарками пісковиків. 

Нижня межа світи або нижня межа башкирського під’ярусу визначається на 

основі фауністичних даних, а також за зміною літологічного складу порід. До 

неї повсюдно приурочені перерви в осадонагромадженні. Для відкладів світи 

С2
0 (IV мікрофауністичний горизонт ДДЗ) характерна наявність у вапняках і 

вапнякових аргілітах численних органічних рештків. Товщина світи до 

140 метрів. 

Світа С2
1 складається з двох потужних груп вапняків з прошарками 

аргілітів, алевролітів, пісковиків. Вапняки нижньої групи сірі і темно-сірі, з 

прихованокристалічними криноідеями, моховатками, спікулами губок, 

водоростями. Вапняки верхньої групи світло-сірі, білі, жовті, зеленуваті, 
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прихованокристалічні або кристалічнозернисті з надлишком форамініфер. 

Нижня границя світи С2
1 проводиться за вапняком F1 і визначається 

палеонтологічно за присутністю представників роду Pseudostaffella. Товщина 

світи до 220 м. 

Карбонатно-глинисті породи світ С2
0, С2

1 і нижні вапняки світи С2
2 з 

морською фауною складають так звану «башкирську плиту» - репер для 

промислової і польової геофізики. 

Верхньобашкирський під’ярус виділяється у межах аналогів донецьких 

світ – С2
2

 , С2
3
 , С2

4 . 

Світа С2 
2складається з бурувато-сірих вапняків з прошарками аргілітів 

і пісковиків, перекритих піщано-глинистими утвореннями. Спостерігаються 

також сірі пісковики з прошарками аргілітів, алевролітів і рідко вапняків. 

Чітко простежується реперний вапняк G1. Товщина світи С2
2

 140-350 м. 

До світи С2
3 належить товща піщано-глинистих порід з карбонатними 

прошарками малої товщини. Пісковики сірі, світло-сірі, дрібно- і 

середньозернисті, інколи крупнозернисті, щільні з наявністю вугільної 

речовини, за складом кварцеві, рідко польовошпатово-кварцеві, з 

карбонатним, глинисто-карбонатним або кремнисто-карбонатним цементом. 

Алевроліти світло-сірі, слюдисто-польовошпатово-кварцеві, косошаруваті, з 

великою кількістю обвугленого детриту. Аргіліти сірі, темно-сірі до чорних, 

шаруваті, слюдисті. У світі виділяються п’ять маркуючих горизонтів 

вапняків (Н2, Н3, Н4, Н5, Н6
1), з яких перші три - світлі з 

прихованокристалічною структурою, в той час як вапняки Н5, Н6
1 – темно-

сірі глинисті. Товщина світи С2
3 до 180 м. 

У літологічному відношенні світа С2
4

 представлена піщано-глинистими 

відкладами з переважанням аргілітів. Аргіліти у верхній частині світи 

зеленувато-сірі, алевролітисті, слюдисті, шаруваті, з дрібним рослинним 

детритом. Пісковики світло-сірі, поліміктові, різнозернисті з глинистим і 

карбонатно-глинистим цементом. Алевроліти сірі і темно-сірі, рідше сіро-

зелені, глинисті, слюдисті, косохвилясті, з рослинними залишками. Вапняки 
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сірі, дрібнозернисті, доломітизовані (з форамініферами, палециподами, 

остракодами), зустрічаються рідко. Загальна товщина світи С4
2 - 200 м. 

Московський ярус (C2m) залягає на башкирських відкладах також з 

стратиграфічною перервою. Він складений світами С5
2, С6

2, С7
2. Нижня межа 

московського ярусу на території дослідження належить до перерви в 

осадонакопиченні і проводиться по підошві пласта крупнозернистого 

пісковика з прошарками конгломерату (продуктивний пласт М-7). 

Світа С5
2 складена аргілітами і алевролітами з прошарками і пластами 

пісковиків і вугілля. Пісковики алювіальні, сірі і світло-сірі, зелені, 

різнозернисті та крупнозернисті, погано відсортовані, з горизонтальною і 

неясною косою шаруватістю, граувакові, поліміктові, з полімінеральним і 

глинистим цементом. Алевроліти темно-сірі, сірі і зеленувато-сірі, 

мезоміктові, косохвилясто-шаруваті, з глинистим і карбонатним цементом. 

Аргіліти темно-сірі, сірі і зеленувато-сірі, алевролітисті, шаруваті з 

залишками обвугленого детриту. Вапняки сірі і світло-сірі, мікрозернисті, з 

рідкими органічними залишками. В приосьовій зоні ДДЗ вапняки світи С2
5
 

містять залишки брахіопод, остракод, форамініфер. Товщина світи 140-230 м. 

Світа С2
6 представлена чергуванням пісковиків, алевролітів і аргілітів з 

прошарками вапняків і вугілля. Пісковики  цієї світи складають 30-40% 

розрізу. Вони сірі і світло-сірі, часто з зеленуватим відтінком, дрібно- і 

середньозернисті, нерідко різнозернисті, переважно поліміктові з глинистим і 

глинисто-карбонатним цементом. Серед пісковиків переважають алювіальні 

різновиди. У розрізі світи переважають алевроліти сірі з зеленуватим 

відтінком і темно-сірі, часто косохвилястошаруваті, мезоміктові з 

карбонатним і глинистим цементом. Аргіліти мілководно-морського 

генезису, сірі і темно-сірі, шаруваті і грудкуваті, з «кучерявчиками», 

гідрослюдисті з частими рослинними залишками і тонкими прошарками 

вугілля. Вапняки сірі і світло-сірі, детритові. Нижня межа світи С2
6 

встановлюється по підошві продуктивного горизонту М5 (оскільки аналог 

вапняка l1 часто розмитий). Товщина світи 100-140 м. 
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Світа С7
2 представлена чергуванням аргілітів, алевролітів і пісковиків, 

серед яких зустрічаються тонкі прошарки вапняків. Пісковики у розрізі світи 

складають 25-35%. Сірі і світло-сірі, дрібно- і середньозернисті, переважно 

поліміктові з глинистим і карбонатно-глинистим цементом. Алевроліти 

складають 40-45% розрізу, сірі і зеленувато-сірі, шаруваті, слюдисто-

кварцеві, з глинистим та карбонатним цементом. Зустрічається рослинний 

обвуглений детрит. Аргіліти зеленувато-сірі і сірі, темно-сірі, шаруваті. 

Вапняки з морською фауною сірі і темно-сірі, детритусові, часто глинисті і 

доломітизовані. Нижня межа світи С2
7 проводиться по підошві 

продуктивного горизонту М-3 промислової індексації, якщо вапняк з 

морською фауною М1 відсутній. Товщина світи до 400 метрів. 

Верхньокам’яновугільний відділ (С3)  

Верхньокам’яновугільні відклади залягають на 

середньокам’яновугільних без розмиву. На дослідженій території нижня 

межа відділу проводиться по вапняку N2, який вважають покрівлею 

біостратиграфічної зони, віднесеної у Донбасі до середнього карбону. Верхня 

межа проводиться в основі мелехівської товщі по карбонатному горизонту 

Q6. Верхньокам’яновугільний відділ поділяється вапняком Р1 на 

касимівський і гжельський яруси. Таким чином, до складу верхнього карбону 

входять ісаєвська, авилівська і араукаритова світи. 

Ісаєвська світа (С3
1) складається переважно з мілководно-морських, 

відкритозаливних і лагунних відкладів, серед яких переважають глини, 

аргіліти, пісковики, алевроліти і вапняки. У районі солянокупольних 

структур спостерігається збільшення вмісту пісковиків у порівнянні з 

вапняками. Найбільш витриманими за простяганням реперними горизонтами 

є вапняки N5, N5
1 з комплексом типової середньокам’яновугільної фауни: 

фузулініди – Fusulinella bocki Mocll., Fusulina affelegans Raus. et Bel., 

Pseudotriticites ex gr. donbasicus (Putr.); брахіоподи Ї linoproductus ex. gr 

delicatistriatus lich. Загальна товщина світи до 460 м. 

Авилівська світа (С3
2) у літологічному відношенні представлена 
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ритмічним перешаруванням пластів пісковиків значної товщини (до 30% від 

товщини світи), аргілітів, глин і алевролітів з відносно малопотужними і 

одиничними прошарками вапняків. Пісковики і аргіліти переважають, у 

меншому об’ємі присутні алевроліти і у ще меншому вапняки (не більше 3%) 

та вугілля. Серед пісковиків найбільш поширені кварцеві, сірі і зеленувато-

сірі, середньо- і крупнозернисті з рідкими рослинними залишками, які 

поширені, в основному, у середній частині світи. Аргіліти сірі, зеленуваті, 

брунатні до чорних, тонкошаруваті, з тонкодисперсним шаруватим 

матеріалом і часто з численними залишками брахіопод: Buxtonia cf. lutugini 

Lich., Martinia ex gr. timanica Tschern., Avonia sp., Dyctyoclostus sp., і 

двустулок Astartella cf. adenticulata Jakow. Алевроліти шаруваті і вапнякові, з 

включенням обвуглених залишків. Глини темно-сірі і строкаті. 

Найбільше стратиграфічне значення мають вапнякові горизонти 

літостратиграфічної схеми Донбасу від О1 до О7. Проте у районі досліджень, 

на Єфремівському, Західнохрестищенському, Західноведмедівському і 

Мелехівському підняттях добре розпізнаються вапняки О1, О6, О7, решта 

заміщені аргілітами, що не втрачають значення стратиграфічного реперу, або 

алювіальними товщами пісковиків. Товщина авилівської світи до 670 метрів. 

У будові араукаритової світи (C3
3) чітко виділяються дві товщі: нижня - 

піщаниста і верхня - глиниста. 

Нижня товща араукаритової світи складена пісковиками з аргілітовими 

прошарками, пластами аргіліту, іноді зустрічаються шари вапняків. Колір 

порід нижньої пачки сірий, зеленувато-сірий і темно-сірий. Пісковики у 

переважній більшості за складом аркозові і польовошпатово-граувакові, 

середньозернисті та крупнозернисті. Покрівля пачки співпадає з покрівлею 

пісковика (товщина від 15 до 17 м). 

У верхній товщі переважають аргіліти з прошарками пісковиків і 

пропластками вапняків. Відтінок порід часто червоно-бурий. Пісковики 

переважно дрібнозернисті до алевритистих: сірого, рідше бурувато-сірого 

кольору. Товщина прошарків пісковиків 1-15 м. Нижня межа світи проходить 
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по вапняку Р1, верхня - по карбонатному горизонту Р8. На 

Західнохрестищенському, Західнососновському, Західномедведівському, 

Мелехівському, Єфремівському, Кегичівському та інших підняттях у нижній 

половині світи є вапняки Р1, Р2, Р3, Р4, Р4
1. У них зустрічаються залишки 

форамініфер (в основному до Р3), брахіопод, криноідей, гастропод і коралів. 

У вапняку Р5 (також поширеному) – залишки остракод, водоростей і рідко 

брахіопод. 

Карбонатні горизонти верхньої частини світи (Р6, Р7, Р8) 

слабковиражені. Великі полігенетичні піщані товщі так само відіграють 

стратиграфічну роль у композиції із гравієм, досягаючи товщини 90 м. 

Найбільш піщані розрізи розташовані у приштокових зонах. Загальна 

товщина араукаритової світи поблизу соляних штоків зростає до 700 м. 

Пермська система (Р) 

Пермська система у межах південно-східної частини ДДЗ представлена 

не в повному обсязі і достовірно виділений тільки нижній відділ. 

Нижньопермський відділ (Р1) 

Нижній відділ включає асельський і сакмарський яруси. З асельським 

ярусом (P1a) на даній території порівнюються картамиська, микитівська, 

слов’янська, а з самарським - краматорська світи. 

До картамиської світи (P1kt) у ДДЗ належить верхня частина 

верхньопалеозойської теригенної строкатоколірної формації, яка є 

перехідною ланкою між кам’яновугільними і пермськими соленосними 

відкладами. Межа між верхньокам’яновугільними і пермськими породами 

знаходиться у підошві карбонатного репера Q1(P8). 

У районі Шебелинського, Розпашнівського, Хрестищенського піднять 

виділяються нижньо-, середньо- і верхньокартамиська підсвіти. 

Нижньокартамиська підсвіта представлена переважно пісковиками, що 

чергуються з аргілітами. Прошарки пісковиків червонувато-бурого кольору 

різнозернисті, погано відсортовані, товщина від 1 до 15 м. У складі 

глинистих порід підсвіти основну роль відіграє гідрослюда (80-90%), вміст 
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хлориту досягає 8-10%, а каолініту - менше 5%. 

Середньокартамиська підсвіта відома також під назвою мелехівської 

товщі, незгідно залягає на нижньокартамиських та верхньокам’яновугільних 

відкладах. Сформована підсвіта буро-червоними і сірувато-зеленими 

глинами, тонкими прошарками зеленувато-сірих і буро-сірих алевролітів та 

пісковиків тонкогоризонтальношаруватих. У глинистих різновидах присутні 

лінзи і жовна ангідриту, рослинні залишки. Тут простежується 4-6 

карбонатних горизонтів товщиною 0,1-0,3 м. Вапняки на даній території 

крупнозернисті, алевролітисті із залишками гастропод, моховаток, 

форамініфер. 

Верхньокартамиська підсвіта товщиною до 100 м трансгресивно 

залягає на середньокартамиських глинисто-піщано-алевролітових відкладах і 

виділяється в інтервалі маркуючих шарів Q8-Q12. На глинисті породи 

припадає від 40 до 70% товщини верхньокартамиської підсвіти. Вони 

представлені яскравими тонкошаруватими різновидами, які 

характеризуються гідрослюдистим вмістом. Карбонатні породи, що 

утворюють прошарки (товщиною від 5 до 20-30 м), представлені глинистими 

доломітами і вапняками із залишками водоростей, форамініферами, 

уламками панцирів остракод та черепашок пеліципод. У порівнянні з 

середньокартамиськими відкладами область поширення верхньокартамиської 

підсвіти скорочена, можливо через передмикитівський розмив. Товщина 

картамиської світи – до 610 м. 

Микитівська світа (P1mk) складається з святогірської і торської пачок. 

Представлена перешаруванням теригенних (переважно алеврито-глинистих), 

карбонатних (доломіти, мергелі) і евапоритових (кам’яна сіль і ангідрити) 

порід, що перешаровуються відповідно однойменними пластами солей – 

святогірським і торським. Кам’яна сіль складає від 40 до 60% розрізу 

микитівської світи. Межа микитівської світи встановлюється в інтервалі 

маркуючих горизонтів: від підошви R1 до підошви S1. Нижня межа 

визначається з урахуванням наявності кутової незгідності і різкими літолого-
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фаціальними змінами; верхня межа визначається у циклічних соленосних 

розрізах по покрівлі другої знизу торської соляної пачки. У безсольових 

розрізах межа між микитівською і слав’янською світами проводиться 

умовно, якщо палеонтологічні дані відсутні.  

Слав’янська світа (Р1sl) ширше розвинена порівняно з микитівською і 

відрізняється різким зростанням кількості евапоритів за рахунок зменшення 

теригенових порід і значним збільшенням карбонатних порід (вапняків) у 

верхній частині. У складі слав’янської світи виділяються підбрянцевська, 

брянцевська, надбрянцевська і красносільська підсвіти (з однойменними 

пластами солі у покрівлі), яким відповідають основні цикли слав’янського 

соленакопичення. Кожна з них, характеризується дрібнішою циклічністю, і 

містить від 1 до 3-4 галітових пластів. До їх основи приурочені вапнякові 

пісковики зі значною часткою оолітів. Товщина цих піщаних відкладів 

змінюється від 0 до 10 м. Вище залягають інтенсивно доломітизовані 

біоморфні і біоморфно-детритусові вапняки товщиною 20-40 м. Вони 

частково перекриваються оолітовими вапняками, які в зонах виклинювання 

карбонатних відкладів подекуди зливаються з базальними пісковиками. 

Карбонатно-сульфатно-соленосний тип розрізу слав’янської світи, як і 

микитівської, характеризується багатоверствуватою циклічністю, яка 

обумовлена чергуванням карбонатних, глинисто-карбонатних, сульфатних 

відкладів і солі. 

З сакмарським ярусом (P1s) співставлена краматорська (P1km) світа, яка 

є суто соляною калієвмісною товщею. 

Краматорська світа залягає на красносільській солі без ознак розмиву. 

До її основи приурочені червоні вапнякові алевроліти, дрібнозернисті 

пісковики і пісковиково-алевроліто-глинисті породи, які складаються з 

уламків органогенних вапняків з різноманітною нижньопермською, а також 

верхньокам’яновугільною мікрофауною (белбасівський горизонт). 

Незважаючи на повсюдну присутність базальних вапняково-уламкових 

утворень, їх товщина досить різна (10-40 м). 



 

47 

У краматорській світі виділяються нижньо- і верхньокраматорська 

підсвіти, межа між якими проводиться у підошві горизонту Т3. Магніє- і 

калієвмісність спостерігається у нижній треті краматорської підсвіти. 

Верхня межа краматорської світи має сліди інтенсивного розмиву і 

вивітрювання. На розмитій поверхні нижньої пермі, у межах соляних штоків, 

залягають строкаті уламкові теригенно-карбонатно-сульфатні брекчієвидні 

утворення – кепроки. Товщина краматорської світи внаслідок 

передпізньопермського розмиву змінюється від 0 до 430 м. 

Тріасова система (Т) 

До складу тріасових відкладів входять нижній, середній та верхній 

відділи. Теригенні відклади тріасу залягають на нижньопермських, з яскраво 

вираженою кутовою і стратиграфічною незгідністю. 

Нижньотріасовий відділ (T1) 

З нижнім відділом тріасової системи співставлена дронівська світа 

(Т1dr), яка ділиться на верхню – глинисту і нижню – пісковикову підсвіти. 

Нижня підсвіта (пересазька) складена чергуванням строкатих глин і 

алевролітів, пісковики мають підпорядковане значення, також 

спостерігаються епігенетичні включення гіпсу і ангідриту.  

Верхня підсвіта (коренівська) представлена перешаруванням пачок 

строкатих глин і алевролітів з пісковиками, приблизно рівних за товщиною. 

На Хрестищенському піднятті верхня підсвіта виражена пісковиками і 

пісками, інколи з галькою і пачкою галечників. Товщина світи сягає 360 м. 

Нижньо-середньотріасові відділи (T1-2) 

З верхами нижнього і середнім тріасом співставляється серебрянська 

світа (Т1-2 sr), яка ділиться на радченківську і миргородську підсвіти. 

Радченківська підсвіта, у свою чергу, ділиться на дві пачки: піщано-

карбонатну і глинисту. Піщано-карбонатна пачка складена переважно 

зеленувато-сірими глинистими кварцево-польовошпатовими пісковиками. 

Зернистість різноманітна, але переважають крупно- і грубозернисті, погано 

відсортовані пісковики. Глини і алевроліти залягають у вигляді лінз або 
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шарів. В основі пачки залягає міцний вапняковий пісковик, по всій пачці 

зустрічаються вапнякові стяжіння. Товщина пачки 30-80 м. 

Глиниста пачка складена вапняковими глинами, алевролітами і 

пісковиками дрібно- та середньозернистими, глинистими, зеленувато-сірими 

кварц-польовошпатовими, біотитовими. Зустрічаються вапнякові стяжіння.  

Миргородська підсвіта середнього тріасу складається з пісків, 

пісковиків та вапняків. В цілому, склад світи піщано-карбонатний, переважає 

яскраве забарвлення порід. У пісках характерні галька і гравій кварцу, 

вапняку, кременю, інтрузивних кристалічних порід. Товщина підсвіти 30 м. 

Загальна товщина серебрянської світи сягає 400 м. Місцями залягає 

незгідно на пермі і карбоні, на соляних куполах може, так само незгідно, 

перекриватися палеогеном. 

Верхньотріасовий відділ (T3) 

Верхній відділ тріасу представлений карнійським і норійським 

ярусами, ретський ярус на даній території відсутній. З цими двома ярусами 

співставляється протопівська світа (T3pr), яка в свою чергу поділяється на 

верхню і нижню підсвіти. 

Протопівська світа, у цілому, має грубопісковиковий і глинисто-

алевролітовий склад, обмежено поширена, а на території, що розглядається, 

часто виділяється спільно з серебрянською світою. Загальна товщина світи 

становить 0-160 м. 

Юрська система (J) 

Для юрської системи у даному районі характерним є розподіл на дві 

частини: перша, що вміщує морські піщано-глинисті (тоарський ярус 

нижньої, ааленський, байоський і батський яруси середньої юри) породи; і 

другу (келовейський, оксфордський, кимерідзький і волзький яруси верхньої 

юри), утворену карбонатними породами і червоноколірними теригенними 

відкладами. 

Нижньоюрський відділ (J1) 

Нижній відділ юри представлений новорайською світою, що 
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співставляється з тоарським та ааленським ярусами. Складається вона з 

темно-сірих глин з прошарками кварцових середньозернистих пісковиків, 

алевролітів, глин, сірих вапняків, над штоками бурим вугіллям. Товщина 

становить 0-100 м. Збільшення товщин до 200 м спостерігається за рахунок 

новорайської світи, яка поширена у цій частині регіону тільки над соляними 

штоками та приштоковими зонами. 

Середньоюрський відділ (J2) 

Середній відділ юри представлений у повному обсязі байоським та 

батським ярусами. 

Для байоського (J2bj) ярусу характерним є перешарування 

тонковідмучених блакитно-сірих вапняків, глин, пісковиків, алевролітів. 

Товщина змінюється від 0 до 200 м і більше над соляними штоками.  

Батський ярус (J2bt) представлений туфогенними пісковиками з 

прошарками глин, його товщина 0-160 м. 

Верхньоюрський відділ (J3) 

На даній території, у товщі верхньої юри, виділяються келовейський, 

оксфордський, кимерідзький, волзький (титонський) яруси. 

Келовейський ярус (J3к) складається з глин, пісковиків, вапняків. 

Товщина відкладів змінюється від 14 до 64 м. 

Оксфордський ярус (J3о) складається із глини з прошарками вапняків. 

Товщина 0-60 м. 

Кимерідзський ярус (J3кm) складений як морськими, так і 

континентальними фаціями і охарактеризований перешаруванням 

глауконітових пісковиків, вапняків, глин. Товщина 0-75 м. 

Волзький ярус (J3v) складений морськими і континентальними 

відкладами – перешаруванням пісків, кварц-глауконітових пісковиків, 

строкатокольорових глин і черепашників. Товщина 0-200 м. 

Крейдова система (К) 

Крейдова система складається з нижнього (континентальні піщано-

глинисті відклади) і верхнього відділів, які трансгресивно залягають на 
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відкладах юри. 

Нижньокрейдовий відділ (K1) 

Цей відділ представлений в об’ємі беріаського, валанжинського, 

готерівського, баремського, аптського і альбського ярусів. Відклади нижньої 

крейди представлені пісками, глинами.  

Верхньокрейдовий відділ (K2) 

Верхній відділ складається з сеноманського, туронського, 

коньякського, сантонського, кампанського, маастрихтського ярусів. 

Сеноманський ярус складений глауконітовими пісками і пісковиками 

товщиною від 0 до 80 м, перекритими тонкою (до 40 м) мергельно-

крейдовою товщею з фосфоритами. Туронський (товщина 62-100 м), 

коньякський (34-48 м), сантонський (166-203 м), кампанський (40-200 м), 

маастрихтський (70-108 м) яруси представлені крейдою і мергелями з 

горизонтами конкрецій. 

Палеогенова система (Р) 

Палеогенова система повсюдно поширена і представлена всіма 

відділами: палеоценом, еоценом, олігоценом. 

Палеоценовий відділ (P1) 

Палеоцен представлений у підошві глинами, алевролітами, 

опоковидними пісковиками, мергелями. У покрівлі залягають алеврити, у 

середній частині карбонати, галька фосфоритів. Товщина до 95 м. 

Еоценовий відділ (P2) 

Еоцен на території досліджень представлений пісковиками зеленувато-

сірими, жовто-зеленими, кварцово-глауконітовими, глинами і глинистими 

пісковиками. У нижній частині глинисто-вуглисті піски з фосфоритами, 

фосфоритові галечники, опоковидні пісковики і мергелі. Товщина відкладів 

сягає 200 м. 

Олігоценовий відділ (P3) 

Олігоценові відклади складені пісками зеленувато-сірими, дрібно-, 

тонкозернистими, глауконітово-кварцовими, глинами плитчастими, пісками 
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білими. Товщина олігоцену до 100 м. 

Неогенова система (N) 

Неогенова система складається з міоценового і пліоценового відділів. 

Міоценовий відділ (N1) 

Міоценові відклади представлені глинами з прошарками кварцових 

пісків, гумусовими пісками з прошарками вуглистих глин, різнозернистими 

пісками, нерідко озалізненими, що переходять у глинисто-залізисті або 

залізисто-кремнисті пісковики, перешаруванням пісків світлих, 

середньозернистих. Товщина міоцену до 60 м. 

Пліоценовий відділ (N2) 

Пліоценовий відділ представлений глинами строкатими, зеленими, 

кремовими, вишнево-червоними, червоно-бурими пісками, супісками. 

Товщина пліоценового відділу не перевищує 50 м. 

Антропогенова система (Q) 

Четвертинні – наймолодші відклади, що поширені на всій території і 

представлені чергуванням лесовидних суглинків і прошарків викопних 

грунтів (глин, суглинків бурих), алювіальних, еолових пісків і грунтово-

рослинним шаром. Товщина антропогену до 50 м. Над деякими соляними 

штоками значно зростає товщина, як четвертинних так і взагалі мезозойських 

відкладів. Іноді з’являються пласти бурого вугілля. 

Отже, аналіз літолого-стратиграфічної характеристики порід 

приведений з точки зору інформації, яка дозволяє встановити причини 

виникнення соляних тіл, крейдових та субмеридіальних глинистих розломів. 

У геотектоніному розвитку ДДЗ виділють наступні стадії за (В.К. Гавришем): 

середньодевонська платформа, пізньодевонська рифтова, турнейсько-

ранньовізейська рифтово-синеклідна, пізньовізейсько-ранньопермська 

синеклідно-ліогеосинклінальна, мезозойська платформно-синеклідна, 

кайнозойська платформа. Кожна із перерахованих стадій обумовлювалася 

ендогенними геодинамічними процесами переважно в астеносфермному і 

коромонійному діапірах, пов'язаних з дорифтовими архейсько-
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протерозойськими осьовими розломами. У своїх наукових роботах 

С. І. Суботін, В. Н. Боднарчук, І. А. Балабушевич, В. Б. Сологуб, 

І. І. Чебаненко, В. В. Глушко та інші розвивають ідею про вплив глибинних 

розломів на тектонічну будову осадової товщі ДДЗ, посилаючись на 

результати геологічних та геофізичних досліджень. 

 

2.2 Структурно-тектонічна будова ДДЗ 

 

Питанням тектоніки і тектонічного районування ДДЗ присвячені 

роботи Б. П. Кабишева, О. Ю. Лукіна, В. Г. Бондарчука, В. К. Гавриша [20, 

22, 40 - 42]. За результатами їхніх досліджень виділяють північно-західну 

(Деснянську), центральну (Удальську, Сульську) та південно-східну 

(Псьолсько-Фільську) частини або сегменти, які дислоковані сімома 

повздовжніми глибинними розломами. 

М. В. Чирвінська, В. К. Гавриш у своїх роботах [2, 41, 42] виділили 

основні елементи Дніпровсько-Донецького авлокогену і запропонували своє 

бачення на тектонічну будову прогину, що зумовлює різноманітність назв та 

визначень. Зважаючи на це, ряд науковців і дослідників, зокрема 

Ю. О. Арсірій, В. Г. Бондарчук, І. А. Балабушевич, І. Г. Баранов, 

С. В. Ткачишин, Є. С. Дворянін, у різний час обгрунтували наявність у 

кристалічному фундаменті складно-побудованого грабену. За результатами 

аналізу районування поверхні кристалічного фундаменту стало можливим 

виділення бортів та складного грабену для верхньопалеозойського 

структурного поверху. У межах цієї структури проявляються розривні 

порушення, на межах яких відбувається різка зміна дислокованості карбон-

ранньопермських порід. У більшості випадків значні порушення фундаменту 

поширюються в осадовому чохлі до передпізньопермської (або 

передранньопермської) поверхні неузгодження. 

При цьому їхня амплітуда знизу вверх зменшується, і більшість із них у 

нижньопермських, верхньо- і середньокам'яновугільних відкладах виявляють 
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невеликі заміщення або флексури. Ряд дослідників вважає, що товщина 

карбону зростає із заходу на схід і від перифірії до центру, а область 

максимального прогину в карбоні відображена як максимум товщин 

відкладів та є близькою до сучасної головної антикліналі і трохи зміщена на 

південь [42]. Такої думки дотримується Ю. Н. Нагорний [43], який зазначає, 

що створені в кінці седиментації складчасті структури являли собою вигини і 

прогини пластів, які значною мірою були перетворені наступними 

тектонічними рухами  постсидиментаційного періоду. 

Існує і протилежна точка зору науковців, які обгрунтовують суттєвий 

консидиментаційний розвиток основних структур у межах Донбасу [44, 45]. 

Таким чином, причини і природа структурно-тектонічних рухів та утворення 

складчастих форм є різними і не до кінця загальноприйнятими, що 

обумовлює напрямки подальших досліджень, як структурно-тектонічної 

будови, так і виявлення перспективних на вуглеводні об'єктів у межах ДДа. 

 

Висновки 

1. Приведено літолого-стратиграфічну будову Дніпровсько-Донецької 

западини із якої видно, що формування осадового чохла відбувалося у різних 

структурно-тектонічних умовах, що спричинило розмаїття структурних 

форм, часту зміну фаціальних обстановок і, як наслідок, різні 

морфогенетичні типи нафтогазонасичених пасток. 

2. На території південно-східної частини ДДЗ, де розвинуті соляні 

штоки, присутні відклади від протерозою до четвертинної системи. 

Протерозой представлений вулкано-метаморфічними породами. Осадовий 

чохол переважно теригенний, з карбонатними та хемогенними (два у девоні 

та один у пермі) комплексами. Породи палеозою відрізняються від 

мезозойських більш значним ступенем катагенетичних перетворень. 

3. Найбільш давніми породами є утворення протерозою в корінному 

заляганні. З причини значної глибини їх залягання (більше 9 кілометрів) 

свердловинами вони не розкриті, але у соляних штоках та у кепроках 
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зустрічаються уламки цих порід. Склад їх відповідає складу фундаменту у 

цій частині регіону, який встановлений по аналогії з Українським 

кристалічним щитом та Воронезьким кристалічним масивом. 

4. Девонські породи тут також не розкриті у первинному заляганні, але 

соляні штоки, складені девонською сіллю з уламками осадових порід та 

діабазів, датуються девонським часом. 

5. Особливістю кам’яновугільних та пермських відкладів у 

приштокових зонах є те, що всі породи у цих зонах тектонічно порушені та 

залягають під значними кутами нахилу. Тут також присутні нехарактерні 

незгідності та особливі породи (делювіальні шлейфи штоків у пермі). Це 

іноді призводить до неможливості кореляції регіональних реперів та 

сейсмічних відбиваючих горизонтів.  

6. Мезо-кайнозойські відклади над соляними штоками також суттєво 

відрізняються від ділянок, неускладнених ними. Їх характерною відмінністю  

є аномальне збільшення товщин окремих стратиграфічних горизонтів на фоні 

зменшення або повного розмиву більшості відкладів. Так, при загальному 

зменшенні товщин відкладів над штоками та приштоковими зонами, частина 

підрозділів (нижня юра та байоський ярус середньої юри, нижня крейда та 

сеноманський ярус верхньої крейди, палеоген та неоген) закономірно 

збільшується у товщині від периферії до склепіння надсольового куполу. 

Навіть за умови протикання цих відкладів частиною ніжки соляних штоків, у 

ділянках, де вони залишаються над соляними штоками, відклади мають 

більшу товщину, ніж поза межами соляних штоків та приштокових зон. 

7. Аналіз та районування поверхні кристалічного фундаменту 

дозволили встановити перспективи наявності пасток вуглеводнів, які 

сформувалися у різний період на великих глибинах. 
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РОЗДІЛ 3 

ОЗНАЧЕННЯ НАПРЯМКІВ ПОШУКУ ВУГЛЕВОДНІВ У 

НАФТОГАЗОМАТЕРИНСЬКИХ ТОВЩАХ НА ГЛИБИНАХ 4-5 КМ  

У ПІВДЕННО-СХІДНІЙ ЧАСТИНІ ДДЗ 

 

Перспективи нарощування видобутку вуглеводнів для ресурсної бази 

України, пов’язані зі збільшенням об’ємів геологорозвідувальних робіт на 

великі глибини (більше 5 км) [46]. Відкриття перших нафтових і газових 

родовищ у ДДЗ відбулося у 50-тих роках. У наступні десятиліття на території 

ДДЗ, зокрема, у південно-східній частині були відкриті і введені в 

промислову розробку Радченківське і Сагайдацьке газові родовища, 

Шебелинське газове родовище, Кібінцівське, Глинсько-Розбишівське нафтові 

родовища, Солохівське, Вельське, Чорнухинське, Михайлівське газові 

родовища. 

Найбільша кількість родовищ із промисловими скупченнями 

вуглеводнів на великих глибинах знаходяться у Глинсько-Солохівському 

нафтогазоносному районі – 21 родовище і Талалаєвсько-Рибальському – 12. 

Три родовища відкрито у Руденківсько-Пролетарському районі, два у 

Рябухівсько-Північно-Голубівському. Всі вище вказані родовища 

характеризуються продуктивними пластами у горизонтах, які залягають на 

глибинах більше 5 км. Із них 26 родовищ містять газоконденсатні поклади, 8 

– газові, а 3 – нафтові. Особливості процесу формування нафтогазових 

покладів у літосфері, зокрема на глибинах більше 5 км, обумовлюють різний 

підхід до їхніх пошуків. Деякі дослідники зупиняються на концепції 

утворення покладів, що відбувається у процесі занурення осадових порід при 

наявності жорстких термобаричних умов зверху-вниз, інші ж вважають, що 

нафтогазоутворення і накопичення вуглеводнів відбувалося навпаки – знизу-

вверх [47, 48]. 

Аналіз результатів проведених геолого-пошукових робіт у ДДЗ 

дозволив встановити, що основні запаси корисних копалин припадають на 



 

56 

палеозойські відклади, зокрема, на девон – 11,6%, карбон – 66,5%, нижню 

пермь – 18,2% та мезозойські (тріас – 2,9%, юра – 0,8%). 

Щодо формування покладів і поширення нафтогазоносних товщ у 

південно-західній та південно-східній частинах ДДЗ, то ми вважаємо за 

необхідне детальніше дослідити умови формування вуглеводнів у пастках 

виповнених ущільненими породами збагаченими органічною речовиною.  

 

3.1 Характеристика закономірностей формування та поширення 

нафтогазоносних товщ у південно-східній частині ДДЗ 

 

Проблемою встановлення генезису вуглеводнів, формування їх 

покладів та поширення нафтогазоносних товщ по літералі та вертикалі 

займалося багато дослідників, серед яких слід відмітити О. К. Баженову, 

Ю. І. Корчагіна, П. Ф. Шпака, Б. Й. Маєвського, О. Ю. Лукіна, 

О. Ю Височанського та ін. [1, 23, 24, 29, 49, 50]. За результатами досліджень 

встановлені критеріальні ознаки умов формування вуглеводнів, які 

дозволили визначити їх поширення в нафтогазоносних басейнах України. 

Значна кількість науковців вважає, що генерування осадовими породами 

нафтогазових вуглеводнів пов’язана із збагаченими органічною речовиною 

(ОР) глинистими та карбонатно-глинистими породами, ступінь катагенезу 

яких не перевищує градацій МК4–АК1, а переважно характеризується рівнем 

ПК–МК3. На основі цих параметрів до рангу газоносних можна зарахувати 

більшість відомих глинистих та карбонатно-глинистих товщ, які, відповідно, 

повинні би бути продуктивними фактично у всьому об’ємі. Звідси логічно 

припустити, що у таких покладах можна закладати видобувні вертикальні 

свердловини і вилучати вуглеводні (ВВ). 

Втім практика нафтогазопошукових робіт показала, що кількість 

продуктивних свердловин, у таких відкладах, становить лише 6-10 %. Це 

засвідчує дуже нерівномірний, мозаїчний характер нагромадження ВВ у 

глинистих формаціях. Через невисоку проникну здатність порід обсяги газу, 

освоюваного однією свердловиною, є у 50–100 разів меншими, ніж у 
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традиційних родовищах. Тільки завдяки великим площам покладів (до 

13 тис. км2) видобуток такого газу стає економічно доцільним і то, лише у 

зонах підвищеної продуктивності (“sweet spots”). Для визначення цих зон 

необхідне проведення геологорозвідувальних робіт у межах великих 

земельних ділянок, що істотно ускладнюється на територіях із значною 

густотою населення та промислових об’єктів. 

З метою оптимізації процесу пошуків, зазначених вище, перспективних 

об’єктів на ВВ потрібне наукове обґрунтування літогенетичної природи 

колекторів і резервуарів ВВ у глинистих товщах. Ця необхідність зумовлена і 

рядом інших обставин, зокрема тим, що газоносним “ущільненим” покладам 

притаманний феномен невідповідності об’ємів газу, який видобувається, та 

газонасиченої пустотності низько проникних колекторів, що може вказувати 

на перманентне надходження газу у продуктивні горизонти [23]. Для 

пояснення цих особливостей О.Ю. Лукіним розроблена гіпотеза про 

гідрофобізацію порід упродовж їхніх катагенетичних трансформацій. У 

результаті кероген і пелітоморфна мінеральна речовина набувають 

додаткової пористості й відкритої мікротріщинуватості, що сприяє 

безперервній “накачці” природного газу з різних джерел у гідрофобне 

капілярне- і субкапілярне пористе середовище. 

Загально прийняте поняття про визначну роль тріщиноватості на 

макрорівні – у масштабі загальної пористості пласта, підтверджене 

результатами вивчення відкладів баженівської світи Східно-Європейської 

платформи, у яких спостерігаються високі та надвисокі дебіти ВВ, що 

приурочені до зон роздрібнення ущільнених пластів. 

Дослідивши численні родовища нафти і газу, формування покладів 

яких пов’язані з глинистими формаціями, С. Г. Вакарчук, В. А. Вітенко, 

Б. П. Кабишев дійшли висновку, що тріщинно ослаблені зони є 

літогенетичними передумовами (формування мікротріщин відбувається 

внаслідок структурно-текстурної неоднорідності порід) певних тектонічних 

напружень, пов’язаних з висхідними або частими знакозмінними рухами [51, 
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52]. 

Все ж таки залишається нез’ясованим питання просторово-часових 

особливостей локалізації продуктивних інтервалів у глинистих 

нашаруваннях. Ключовим моментом вирішення цієї проблеми є врахування 

дискретності літогенетичних процесів, що відображене у флюїдодинамічній 

концепції катагенезу, яка обґрунтовує його циклічну природу, узгоджену з 

етапністю змін тектонічного режиму басейнів. Цикли розпочинаються з 

інфільтраційного або ексфільтраційного пасивного підетапу (домінування 

низхідних рухів) і завершуються ексфільтраційним активним підетапом 

(інверсійні рухи) (рис. 3.1). 

У структурно-речовинних трансформаціях порід принципово важливе 

значення має ексфільтраційний етап катагенезу. У ньому виділено пасивний 

та активний підетапи, закономірне чергування яких визначає як характерні 

риси вторинних перетворень порід, так і просторово-вікові особливості 

розвитку природних колекторів і резервуарів вуглеводнів. У часовому 

відношенні пасивний режим контролює відносно повільні еволюційні 

процеси структурно речовинних трансформацій порід і ОР, активний –

дискретні швидкі, “миттєві” процеси перетворення мінеральних компонентів 

порід та ОР. У просторовому відношенні перший режим проявляється 

регіонально на великих потенційно продуктивних територіях, другий – має 

точкову, лінійну або дрібноосередкову локалізацію. 

Консервація літогенетичних процесів на пасивному підетапі створює 

передумови для масштабної імпульсної міграції флюїдів, що реалізується в 

періоди інверсійних тектонічних рухів завдяки формуванню регіональних 

субгоризонтальних зон розущільнення (аномально високої тріщинуватості), 

які відіграють важливу роль у формуванні на певних гіпсометричних рівнях 

резервуарів катагенетичного типу [53]. З дискретним (у просторово-часовому 

відношенні) розвитком зазначених зон розущільнення, на нашу думку, 

пов’язане утворення у глинистих нашаруваннях зон акумуляції газу.  
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Рисунок 3.1 –  Періодизація катагенезу (А) та літолого-фаціальні особливості 

відкладів (Б). А: 1 – інфільтраційний етап; ексфільтраційний етап: 2 – 

пасивний підетап, 3 – активний підетап, 4 – відклади глинистої формації. 

Б – літолого-фаціальні зони: 1 – аргілітова, 2 – піщано-аргілітова, 3 – піщана; 

4 – пісковики, 5 – аргіліти [53] 
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Розглянемо принципову історико-катагенетичну модель формування 

останніх (рис. 3.1, 3.2). 

Оскільки припливи ВВ пов’язуються з тріщинуватими зонами 

макрорівня, то зупинимось на просторово-часових особливостях їхнього 

утворення [39]. Умовні відклади апт-альбського віку зазнали впливу двох 

циклів катагенезу (див. рис. 3.1), що завершувалися відповідно у 

передпалеоценовий та передміоценовий час. Відклади складені трьома 

регіональними літофаціальними зонами: аргілітовою, піщано-аргілітовою та 

піщаною. Зосередимо основну увагу на утвореннях аргілітової 

літофаціальної зони. 

Наприкінці першого циклу катагенезу область найінтенсивнішого 

занурення літолого-стратиграфічної структури тяжіла до західної частини 

ареалу розвитку глинистих нашарувань (рис. 3.2). На пасивному підетапі 

ексфільтаційного катагенезу у цій ділянці формувалася область консервації 

літогенетичних процесів. У цей час виникали замкнені або напівзамкнені 

системи з переважанням процесів дифузії та незначним переміщенням 

флюїдів [53], формувалися аномально високі пластові тиски, 

уповільнювалася трансформація органічної речовини і глинистих мінералів у 

зв’язку з нагромадженням продуктів прямих реакцій. 

За таких умов відбулась деградація ілліту з формуванням 

монтморилоніту [54]. При трансформації органічної речовини гальмувалася 

генерація вуглеводнів, натомість утворювався СО2. У глинистих пачках 

створювалися так звані “пласти-реактори”, які акумулювали значні запаси 

флюїдодинамічної енергії. Проте, за умов обмеженого массопереносу 

масштабна генерація і міграція флюїдів, зокрема вуглеводневих, була 

неможливою. У ділянках переходу відкладів аргілітової літофації у піщано-

аргілітову внаслідок помірного занурення та певних особливостей розрізу 

(перешарування глинистих та піщаних порід), відбувалася дефлюїдизація 

глинистих утворень з перманентним надходженням розчинів у піщані 

горизонти. 
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Рисунок 3.2 –  Модель розвитку резервуарів ВВ на першому циклі 

катагенезу: 1 – ізогіпси підошви відкладів апту; 2 – зона консервації процесів 

літогенезу; 3 – регіональна зона розущільнення (тріщинуватості); 4 – 

периферійні резервуари ВВ (Р-1, 2); 5 – поклади ВВ; 6 – центральний 

резервуар (Р-3); 7 – напрямки руху флюїдів [53] 

 

Перехідні ділянки характеризуються дуже неоднорідною літологічною 

структурою як у розрізі, так і по латералі, мінливістю флюїдонасиченості 

порід та вмісту в них органічної речовини. Такі особливості спричиняють 

просторову нерівномірність ущільнення відкладів. До глибини 2-3 км 

товщина горизонтів глинистих порід зменшується на 50-60 %, а пісковиків – 

лише на 10-20 %. Ефект зменшення потужності порід посилюється і тим, що 

агресивні продукти деструкції ОР (СО2, Н2S, органічні кислоти) руйнують як 

карбонатні, так і інші мінеральні компоненти порід. Мінлива концентрація 

ОР у відкладах як у розрізі, так і за латераллю зумовлює нерівномірність 

катагенних втрат, наслідком чого є нерівномірне зменшення потужності 

пластів. Усе це спричиняє низку деформаційних явищ. Всередині верств у 
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мікропрошарках, збагачених ОР, виникають мікротріщини, внаслідок чого 

породи розшаровуються, формуються ослаблені зони. Відклади змушені 

адаптуватися до нерівномірної “усадки” пластів, що проявляється у втраті 

їхньої монолітності, утворенні різноспрямованих систем тріщинуватості, 

кластичних дайок, глиняних діапірів тощо. Під час занурення товща зазнає 

неодноразових змін напружено-деформованого стану, що спричиняє 

мікросейсмічні явища. 

У результаті вище наведених процесів в окремих ділянках формується 

дуже складна порово-проникна система з розвитком блоків пористих та 

мікротріщинуватих порід, які розділяються потужними зонами 

тріщинуватості.  

Отже, вже на пасивному підетапі ексфільтраційного катагенезу 

(рис. 3.2) формуються периферійні резервуари (Р-1, 2) з мозаїчно-блоковим 

характером розвитку тріщинних, тріщинно-порових, порових порід-

колекторів. Зони субвертикальної тріщинуватості з’єднують окремі 

субрезервуари, що спричиняє дискретні чи перманентні перетоки між ними 

флюїдів, зокрема і вуглеводневих. Ці резервуари розглядаємо як комірчасті 

системи з зонально-блоковим розподілом фільтраційно-ємнісних параметрів 

порід та запасів вуглеводнів. 

На активному підетапі ексфільтраційного катагенезу формуються зони 

розущільнення (тріщинуватості) [53], у яких величина дилатансійного ефекту 

може досягати 200-300 мПа [55]. Це зумовлює потужний ефект накопичення 

у них флюїдів з оточуючих породних масивів і призводить до нагромадження 

ВВ, головним чином, у тріщинах. Розвиток останніх характеризується 

неоднорідністю порового простору породи. У процесі тектонофізичного 

моделювання встановлено наявність стрибків дотичних напружень на 

границях шарів різного літологічного складу, що спричиняло масштабніше 

(ніж всередині шарів) утворення тріщин у місцях відриву частини породи. 

Така дезінтеграція породних масивів сприяла флюїдним перетокам, 

унаслідок чого відбувалася релаксація енергії, акумульованої у зонах 
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літогенетичної консервації. Видалення продуктів дефлюїдизації стимулювало 

перетворення ОР. Суттєве значення у цьому відігравали і процеси 

механохімічної активації середовища, оскільки внаслідок тріщиноутворення 

проявлялися мікросейсмічні та акустичні явища, а у локальних ділянках 

істотно підвищувалася температура, що розглядається як важливий чинник 

трансформації органічної речовини. 

Отже, є підстави вважати, що зони розущільнення фактично були 

одночасно зонами генерації ВВ та їхньої акумуляції в резервуарах 

тріщинного типу, що екранувалися навколишніми значно щільнішими 

породами. 

Розкриття природними тріщинами області літогенетичної консервації, 

у яких генерувалася значна кількість СО2, порушувало карбонатну рівновагу, 

що стимулювало імпульсні швидкі процеси перерозподілу карбонатної 

речовини. Свідченням останнього є наявність аутигенних мінералів: сидерит, 

кальцит, доломіт, що приурочені до ділянок тріщинуватості, брекчіювання, 

катаклазу (баженівська світа), а також розвиток як відкритих, так і частково 

або повністю залікованих тріщин карбонатними мінералами. 

Наведене показує, що впродовж першого циклу катагенезу в окремих 

ділянках глинистої формації сформувалися резервуари різної морфології та 

внутрішньої структури, які утворювались неодночасно. Відповідно до 

моделювання (див. рис. 3.2), вони розділені у просторі, що зумовило 

відсутність між ними флюїдних (вуглеводневих) перетоків. Проте, за певних 

умов, такі резервуари можуть утворювати єдину флюїдну систему. 

Власне такі умови склалися під час другого циклу катагенезу (див. 

рис. 3.2). Як випливає з цієї моделі, внаслідок структурної перебудови 

басейну, ділянка максимального занурення перемістилася у східному 

напрямку і охопила крайову частину глинистого комплексу. Близькість 

периферійного резервуару Р-2 зумовила можливість періодичних флюїдних 

перетоків, тому у відкладах депоцентру проявилася лише часткова 

консервація літогенетичних процесів. 
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У зв’язку зі структурними перебудовами, резервуар Р-3, що утворився 

під час першого циклу катагенезу (див. рис. 3.2), змістився на схил депресії. 

Внаслідок спаду тектонічних напружень розтягу в межах останнього 

збереглася лише залишкова дилатансійна пористість, а сполучення тріщин як 

флюїдопровідної системи зменшилася. Попередньо акумульовані флюїди 

опинилися у вигляді окремих лінз і флюїдних включень. Геостатичні 

навантаження спричинили формування аномально високих порових тисків. 

Отже, на пасивному підетапі ІІ циклу катагенезу існувало три типи 

резервуарів. Перший – це багатоповерховий периферійний резервуар (Р-2) у 

який надходили ВВ з глинистих відкладів депоцентру; другий – такого 

самого типу резервуар (Р-1), але без підтоку ВВ; третій – це реліктовий 

резервуар (Р-3) зони розущільнення першого циклу катагенезу. 

Наприкінці ІІ циклу у зв’язку з формуванням регіональних зон 

розущільнення наймасштабніші літофлюїдні процеси охопили периферійні 

ділянки аргілітового комплексу (див. рис. 3.2). У південно-східній частині 

території (профіль А-А) у зоні тріщинуватості утворився резервуар Р-4. 

Внаслідок його суперпозиції з периферійним резервуаром Р-2, виникла єдина 

флюїдна система з масштабним стягуванням розчинів у зону дилатансії 

(резервуар Р-4) і їх подальшою міграцією у напрямку резервуару Р-2, що 

поповнювало запаси останнього і зумовлювало формування 

високоенергетичної системи з АВПТ. Натомість, у північно-західній частині 

у периферійному резервуарі (Р-1) у зв’язку з утворенням зони розущільнення 

за умов відсутності консервації літогенетичних процесів відбувалося 

переформування його покладів і зниження загалом енергетичного потенціалу 

(знижені пластові тиски). 

Розглянуті особливості розвитку резервуарів у ієрархічному ряді 

геологічних об’єктів відповідають макрорівню. Деформація та дезінтеграція 

породних масивів спричиняла низку фізико-хімічних процесів на мікро- та 

нанорівні, які істотно впливали на структурно-речовинну трансформацію 

порід, мінералів та органічної речовини, що в результаті визначило певні 
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особливості фільтраційно-ємнісних властивостей порід та акумуляції 

вуглеводневих сполук. Так, утворення і закриття тріщин викликало прояв 

мікросейсмічних процесів, які зумовлювали акустичну емісію та 

електромагнітне випромінювання. Ці фактори пришвидчували процеси 

масообміну в породах, стимулювали перетворення ОР, фазове розділення 

продуктів її деструкції, зміну в’язкості та змочувальної властивості розчинів. 

Зупинимось на деяких процесах, які могли відіграти певну роль у 

нагромадженні ВВ: 

1. На думку авторів [23, 39], під час трансформації ОР у катагенезі 

відбувається гідрофобізіція мікроблоків глинистих мінералів з формуванням 

капілярних та субкапілярних пор, що визначає колекторські властивості 

порід, створює передумови завдяки яким вони можуть містити та віддавати 

ВВ. Втім, як справедливо зазначається [23, 24, 26], процеси гідрофобізації 

“розмазуються” по цілій товщі глинистих депресійних відкладів. У виділених 

нами ділянках (Р-1, 2, 3, 4) (рис. 3.2) відбувалася зростання гідрофобізації 

порід на мікрорівні, а також макрорівні за рахунок гідрофобізації порід за 

тріщинами різного рангу. 

Це створювало єдину ємнісну систему і сприяло збереженню високих 

колекторських властивостей порід та визначало продуктивність природних 

резервуарів. 

2. У зонах консерваціїї літогенетичних процесів (пасивний підетап 

ексфільтраційного катагенезу) відбувається монтморилонітизація ілліту та 

хлориту. Унаслідок цього збільшується сорбційна ємність глинистих 

мінералів, що сприяє акумуляції певної кількості вуглеводневих сполук. На 

активному підетапі ексфільтраційного катагенезу проходить ілітизація 

монтморилоніту [53], що спричиняє видалення адсорбованих ВВ. Отже, 

глинисту матрицю порід на нанорівні можна розглядати як своєрідну 

«губку», що періодично може адсорбувати і за певних умов віддавати ВВ 

сполуки. 

3. Теоретично можливою формою акумуляції вуглеводневих газів у 
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глинистих породах є газогідрати. Ймовірність цього явища можна 

припустити відповідно до даних з експериментального отримання гідратів 

метану за значних тисків і температури 80 ○С (для інших сполук – 130  ○С). 

Утворення газогідратів за вищих температур, ніж звичайно прийнято, 

може також бути пов’язано з певними екстремальними умовами (значні 

перепади тиску і температури). Такий процес відбувається у регіональних 

зонах розущільнення у разі розкриття ними області консервації 

літогенетичних процесів [56 - 58]. 

 

3.2 Особливості генерації вуглеводнів у нафтогазоматеринських 

товщах, визначені на основі аналізу даних коефіцієнта відбиваючої 

здатності вітриніту (R0) 

 

Дослідження процесу міграції перетворених залишків органічної 

речовини (керогену) в осадових гірських породах низьких стадій 

перетворення, за даними відбиваючої здатності вітриніту (R0), який є одним з 

основних показників визначення перспективних нафто- та газогенеруючих 

товщ у центральній та східній частинах ДДЗ, обумовлюють перспективи 

пошуку родовищ нафти і газу. 

Дослідженнями даної проблематики займалось чимало вітчизняних та 

іноземних вчених, а саме Н. Б. Вассоєвич, Г. Л. Беляєва, А. В. Белоконь, 

С. Г. Неручев, Є. С. Сіанісян, E. С. Ларская, Т. Ю. Пентина, Дж. Хант, 

Б. Дюранд та інші. Аналіз останніх досліджень і публікацій дозволив зробити 

висновок, що проблема використання відбиваючої здатності вітриніту не є 

достатньо вивченою і потребує додаткового розвитку. 

На основі лабораторних досліджень кернового матеріалу відібраного з 

розрізів глибоких свердловин, нами зроблена спроба встановити просторові 

закономірності розповсюдження нафто- та газогенеруючих товщ у 

центральній та східних частинах ДДЗ. Метою досліджень є визначення 

можливих перспективних місць нагромадження нафтогазогенеруючих товщ 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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на основі одного із аспектів органічної теорії походження вуглеводнів, а саме 

існування «нафтового» та «газового» вікон, тобто такої ситуації, яка виникає 

при певних температурах і тисках в інтервалах залягання порід 

стратиграфічного розрізу, які будуть генерувати вуглеводні. Ці інтервали 

зображені на рис. 3.3. 

Для розрахунків було взято 14 родовищ, які було районовано на 2 зони 

(рис. 3.4, 3.5). Найбільш пріоритетною являється IІ зона, яка зображена на 

рис. 3.5 [59, 60].  

Вихідними даними для дослідження є значення відбиваючої здатності 

вітриніту (R0). Породи відбиралися в керносховищі, ознакою відбору 

слугували – темно сірий до чорного колір переважно глинистих порід 

збагачених органічною речовиною (керогеном). Для встановлення 

закономірності просторового розподілу вітриніту необхідно провести 

інтерполяцію та екстраполяцію даних таким чином, щоб створена 

математична модель дозволяла оцінити ступінь зрілості органічної речовини 

по вертикалі (зрізи) і латералі території досліджень. 

Для вирішення поставленого завдання було використано дані, які 

наведені у таблиці 3.1, а саме, виведені рівняння регресії та вирахувані 

градієнти зміни коефіцієнта відбиваючої здатності вітриніту з глибиною.  

Рівняння регресії були встановлені на основі побудованих графіків 

залежності R0 з глибиною для групи родовищ ДДЗ (табл. 3.1). При побудові 

залежності було проведено попередню обробку вихідних даних у вигляді 

видалення “екстремальних” значень, а також вирішено проблему визначення 

приналежності виду залежності – прямолінійної або поліноміальної. Слід 

зазначити, що кожне родовище є унікальним за своїм ступенем вивченості, 

тому у певних випадках коефіцієнт достовірності розрахунків є осередненим. 
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Рисунок 3.3 – Зв'язок між температурою і тривалістю утворення нафти і газу 

(за Конаном, 1974 р.; зі змінами)  та лінії відбивальної здатності вітриніту (за 

Хантом, 1983 р.) 
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Рисунок 3.4 – Межі району досліджень № І 

 

 

 

Рисунок 3.5 – Межі району досліджень № ІІ 



 

70 

Таблиця 3.1 

Градієнт зміни відбиваючої здатності вітриніту з глибиною 

№ 

п/п 
№ свердловини 

Глибина, м Кількість 

вимірів 

R0 

R0=f(H) 
grad 

(R/H)∙103 
r 

Нmin Hmax Hсер 

1 №1-Артемівська 2015 4486,3 3250,7 12 R0,%=0,4968-9,163E-5∙Н+7,8567E-8 Н 2 0,4 0,97 

2 №403-Більська 2313,5 2890,9 2602,2 6 R0, %=1,1543-0,0002 Н 0,2 0,96 

3 №487-Гадячська 3756,4 4525 4140,7 20 R0, %=-0,0969+0,0002 Н +5,4304E-9 Н 2 0,2 0,84 

4 №1-Донецька 4581,8 5228,6 4905,2 7 R0, %=-1,6106+0,0008 Н 0,8 0,82 

5 №637-Дробишівська 2666,4 4585 3625,7 17 R0, %=-4,0197+0,0024 Н -2,5513E-7 Н 2 0,6 0,93 

6 №491-Кісівська 4493,5 6092 5292,8 11 R0, % = 0,116-0,0001 Н +4,9752E-8∙ Н 2 0,4 0,99 

7 №4-Комишувахська 1450,9 4325,4 2888,2 11 R0, %=0,3197+0,0002 Н +9,1213E-8 Н 2 0,7 0,97 

8 №500-Мачехська 3318,7 5511 4414,9 12 R0, %=0,8988-0,0004 Н +9,3965E-8 Н 2 0,4 0,95 

9 №2-Рудівська 4251 4872 4561,5 7 R0, % = -2,848+0,0008 Н 0,8 0,96 

10 №609-Святогірська 2852 4764 3808 12 R0, %=-0,9927+0,0006 Н -2,1961E-8∙Н 2 0,5 0,97 

11 №613-Словянська 2696 4929 3812,5 15 R0, %=-1,0522+0,0008 Н -4,0157E-8 Н 2 0,5 0,96 

12 №205-Солоховська 3209,5 4312,1 3760,8 10 R0, % = 1,3244-0,0007∙ Н +1,338E-7∙ Н 2 0,3 0,91 

13 №19-Ульянівська 1443 3040 2241,5 8 R0, %=0,2451+0,0001 Н 0,1 0,92 

14 №800-Шебелинська 4214,2 6057 5135,6 21 R0, %=-2,1878+0,0007 Н 0,7 0,97 
 

Примітка: r – ступінь детермінованості варіації критеріальної зміни предикторами; 

R0 – коефіцієнт відбиваючої здатності вітриніту;  

R0=f(H) – градієнт зміни коефіцієнта відбиваючої здатності вітриніту з глибиною. 
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За допомогою програмного пакету Statsoft 7 побудовано графіки 

залежностей відбиваючої здатності вітриніту з глибиною для 14 родовищ, 

розташованих у Східному нафтогазоносному регіоні, найбільш 

репрезентативні з них  наведено на рис. 3.6. Їх було районовано на 2 зони. 

Найбільш цікавими для вивчення є зона ІІ, яка включає в себе наступні 

площі: Артемівську, Донецьку, Дробишівську, Комишувахську, 

Святогірську, Слов’янську та Шебелинську (рис. 3.5). 

Розглянемо послідовно отримані результати по площам. 

Святогірська площа. Святогірська площа розташована в Ізюмському 

районі Харківської та Слав'янському Донецької області, у межах Торсько-

Дробишівсько- Північно-Волвенківського антиклінального валу (рис. 3.7). 

До цього валу також приурочені такі структури, як Північно-

Волвенківська, Співаківська та Дробишівська, з якими пов'язані 

однойменні родовища. 

Не дивлячись на великий обсяг отриманої інформації за результатами 

проведених ГРР, уявлення про особливості глибинної будови Святогірської 

структури залишалися невизначеними. На різних етапах дослідження форма 

структури визначалась або замкненою або розімкненою. Для остаточного 

розв'язання цього питання у 1982 році тут було розпочато буріння 

параметричної свердловини Святогірська-609 глибиною 4990 м. 

Свердловиною розкрито відклади мезокайнозою та палеозою і проектний 

горизонт – московські відклади середнього карбону. У процесі проведення 

випробування в експлуатаційній колоні в інтервалі 4403-4412 м (московські 

відклади, горизонт М-2) отримано приплив газу дебітом 9 тис м3/д [61]. 

Згідно нових даних Святогірська структура по відкладах карбону являє 

собою брахіантиклінальну асиметричну складку, яка обмежена з півдня, 

півночі та сходу різноамплітудними та різноспрямованими розривними 

порушеннями, Амплітуда розлому, закартованого на півдні структури, 

досягає 1000 м, Розломи, які відокремлюють структуру з півночі, північного 

сходу та сходу, мало амплітудні (до 20-25 м).  
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Артемівська 1 

Н,м = 920,9631+2187,7298*x
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Шебелинська 800 

Н, м = 3113,2552+1269,4155*x
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Рисунок 3.6 – Графік зміни відбиваючої здатності вітриніту з глибиною на 

прикладі св. № 1-Артемівська (а) та св. № 800-Шебелинська (б) 
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Рисунок 3.7 – Оглядова карта Святогірського (1), Слов’янського (2) та 

Артемівського (3) родовищ за [61] 

 

У 2009 р, в апікальній частині Святогірського підняття пробурена 

пошукова свердловина 10 глибиною 4150 м (рис. 3.8). Свердловиною 

розкрито московські відклади середнього карбону, при випробуванні яких в 

інтервалі глибин 4042-4150 м отримано промисловий приплив газу дебітом 

19,0 тис. м3/д. Це привело до відкриття Святогірського родовища. Породи-

колектори стратиграфічно приурочені до горизонтів М-1н та М-2в і 

представлені газоносними пісковиками з пористістю від 5 % до 8,5 %. 

Накопичені фактичні геолого-геофізичні дані дають підставу для 

постановки нових аналітичних досліджень з метою уточнення перспектив 

пошуків нових покладів газу й газоконденсату та визначення ефективних 

напрямів робіт у межах цієї структури. 
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Рисунок 3.8 – Святогірська площа, сейсмологічний розріз за [61] 

 

Принципова модель формування Слов’янської брахіантикліналі 

складена на основі геологічної карти (рис. 3.9), сейсморозвідувальних і 

сейсмогеологічних розрізів. Детально проаналізовані розрізи в поперечних 

профілях І, ІІІ, IV, V, VI, XVIII i XLIII, де визначалися пластові товщини 

(потужності) стратиграфічних підрозділів у склепінні, присклепінних зонах, 

на периклінальних перегинах і на віддалених крилах.  

Геологічна карта (рис. 3.9) однозначно свідчить, що Слов’янська 

брахіантикліналь активно формувалася на східній перикліналі Берецько-

Новодмитрівсько-Адамівського соляного валу до крейдового періоду 

включно в конседиментаційно-постседиментаційному режимі, а в кайнозої – 

тільки постседиментаційно з інтенсивним розмивом зони склепіння на 

глибину до відкладів ранньої пермі [62].  

За наявних фактичних матеріалів по опорному розрізу І–І, що пролягає 
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через склепінну частину структури по горизонту Va (рис. 3.10), 

брахіантикліналь конседиментаційно формувалася в пізньому 

(араукоритовому) карбоні, картамиському й микитівському часах, 

конседиментаційно-постседиментаційно – у дронівський час і у періоди 

мезозою. 

Високу активність формування структури підтверджує розріз IV–IV, 

особливо на слов’янському етапі (P1sl+P1kr). Розрізи східної периклінальної 

частини (V–V, VI–VI) доповнюють часовий інтервал формування структури 

до авіловського часу (С3
2) включно.  

Отже, Слов’янська структура, із склепінням у районі селища 

Хрестищого (св. 613), спочатку формувалася як солянокупольна з 

конседиментаційним (під час осадконакопичення) і постседиментаційним (у 

часи перерв) приростом амплітуди. Починаючи з авіловського часу сумарний 

приріст амплітуди становив понад 2600 м. 

Розрив осадової товщі на західній перикліналі Слов’янської структури, 

вірогідно, мав кінематику розсуву внаслідок правостороннього зрушення 

північного мегаблока ДДЗ [62]. 

Тому нашарування відкладів стратиграфічних підрозділів, 

зафіксованих біля стінок соляного штоку, не зменшують свою потужність, як 

це зазвичай буває під час конседиментаційного формування криптодіапірів 

(рис. 3.11). 

Наприкінці карбону, внаслідок регіонального тангенціального 

стиснення, склепіння структури формувалось як горст-антикліналь (рис. 3.11, 

3.12), з критичною мережею розривних порушень на північно-західній 

перикліналі, де в слов’янський час (Р1sl) відбувся прорив девонської солі на 

поверхню й започаткувалися Адамівський і Бугаївський соляні штоки. Зони 

розущільнення вздовж зрушення й зяючі порожнини, що утворилися при 

зламі (повороті) площини переміщення блоків, знизу заповнювалися сіллю: 

Берецький шток зростав до палеогенового, а Новодмитрівський та 

Адамівсько-Бугаївський – до антропогенового періодів [62]. 
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Рисунок 3.9 – Геологічна карта до кайнозойських  відкладів Слов’янскької 

структури з тектонічною схемою піднять і прогинів за [62] 

 
Рисунок 3.10 – Схематична структурна карта і зональність  

Слов’янської брахіантикліналі за [62] 
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Рисунок 3.11 – Геологічний розріз по шарніру Слов’янської брахіантикліналі 

за [62] 

 

 

Рисунок 3.12 – Слов’янська площа, структурна карта по горизонту відбиття 

Vб2 (C2b) (св. №3) за [62] 

 

Унаслідок відтоку соляних мас у штоки наприкінці палеозою у 

відкладах карбону утворилося склепіння Слов’янської структури в районі 
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с. Хрещатого (св. 3, 613), а при галокінезі у північно-західному напрямку в 

мезозої й кайнозої, склепінна зона мігрувала у протилежному напрямку – на 

схід за 5 км (рис. 3.9, 3.10, 3.11). Через відплив соляних мас з ділянки св. 613, 

склепінний блок по розривах почав опускатися, структура частково 

розформовувалася й змінила параметри своєї форми. Тому на сучасному 

етапі, розмите склепіння молодих відкладів виявилося за 5 км на південний 

схід від Хрестищанського склепіння (рис. 3.8, 3.12). 

Такі основні етапи формування Слов’янської структури у часі від 

пізнього карбону до антропогену. Власне кажучи, невідома її геологічна 

історія в середньому та ранньому карбоні, а також відсутній ступінь 

перспективності відповідних літолого-стратиграфічних комплексів. 

Нафтогазопрояви за даними буріння, промислово-геофізичних 

досліджень, випробування свердловин та аналізу кернового матеріалу з 

пошукових, параметричних та структурно-пошукових свердловин, у межах 

брахіантикліналі виявлені у склепінній і присклепінних частинах, у зонах 

Адамівського й Бугаївського соляних штоків (рис. 3.9, 3.10). 

За даними ГДС найглибше у розрізі ознаки газоносності виявлені у 

св. 613 в інтервалах 4000-5065 м, де горизонти пісковиків вважалися 

можливо газоносними, але, під час випробування на трубах, виявилися 

“сухими”. Можливе допущення, що у кам’яновугільний період тут 

формувалися поклади газу по найбільш вірогідній схемі латеральної міграції 

ВВ збоку Бахмутської депресії та суміжних бокових синклінальних прогинів. 

Але, внаслідок інтенсивного ущільнення й послідовних епігенетичних змін 

порід у пермський період і мезокайнозої, ВВ по розривних порушеннях 

мігрували у верхні горизонти й були розпорошені. 

Свідченням тому є інтенсивні газопрояви з дебітом газу до 8,8 тис. м3/д 

в інтервалах 2700-3021 м у св. 4, газовиділення під час буріння й припливи 

газу до 3,8 тис. м3/д з горизонтів верхнього карбону з інтервалу 1200-1600 м у 

св. 2, 3, 613. 

У регіональному структурному плані вся широка зона Слов’янської 
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площі й навколишніх територій з пізнього палеозою і в мезозої зазнавала 

впливу різновекторних деформацій тангенціального стиснення й 

горизонтального розтягу: у пізньому карбоні й ранній пермі – поперечному 

до ДДА стиску, у тріасі – субширотному розтягу (тріасовий рифтогенез), в 

юрський період – стиску (J1) й розтягу К1 (крейдовий рифтогенез), і ще, 

вірогідно, було декілька нефіксованих етапів стиснення й розтягу 

Слов’янської площі. Кожний режим створював специфічну регіональну, 

зональну та локальну систему розривних порушень і тріщинуватості, яку 

можна розцінювати як шляхи міграції ВВ у комбінації з попластовими 

шляхами по гранулярних та інших пористих колекторах. Таким механізмом 

можна пояснити широкий інтервал ознак ВВ-насичення у породах віком від 

середнього карбону до антропогену. А нафтогазонасиченість відкладів 

нижньої пермі, які мають якісні флюїдоупорні властивості, можна пояснити 

тільки вертикальною міграцією ВВ з комплексів, які залягають нижче, де 

латеральна міграція ВВ також можлива. Бітуми й газ із доломітів у 

структурно-пошукових св. 62, 64, 66 і 71 (див. рис. 3.9, 3.10) свідчать про 

надходження ВВ збоку Черкасько-Часово-Ярського синклінального прогину 

з одночасною дегазацією флюїдів на шляхах у напрямку склепіння: на 

віддаленій перикліналі (св. 71) спостерігається тільки газ, а у присклепінних 

св. 64, 66 – уже тільки бітуми у тих самих доломітах. 

Ознаками можливого шляху міграції з боку Комишувасько-Лиманської 

синкліналі варто розглядати бітумінозність доломітів у св. 61, 65 та 

газоносність у св. 2; з боку Бахмутської котловини – бітумінозність у св. 53, 

56, 59 і газоносність у св. 58 (див. рис. 3.10). 

Відсутність жодної ознаки ВВ у структурно-пошукових свердловинах 

східної перикліналі за межами профілю ХVIII (св. 36, 49, 50, 51, 52, 74 та ін.) 

можна вважати закономірною особливістю, яка вказує на те, що на цій 

ділянці перикліналі де присутні якісні флюїдоупори, існує гідрогеологічна 

закритість, що стримує вертикальне розповсюдження ВВ. Тобто на східній 

перикліналі Слов’янської структури можлива присутність 
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нафтогазоконденсатних покладів в окремих горизонтах нижньої пермі, 

верхнього та середнього карбону. 

Ознаки нафтогазоносності порід у структурно-пошукових, пошукових 

та параметричних свердловинах у широкому стратиграфічному інтервалі від 

антропогенових відкладів до башкирських горизонтів на глибині 5000 м, що 

свідчать про дію геоісторичних процесів генерації й міграції вуглеводнів 

(ВВ) у межах Слов’янської структури. Це підтверджується присутністю 

бітумів у породах і брекчіях на куполах девонської солі, маслянистої нафти у 

порах пісковиків і тріщинах порід, газопроявами й непромисловими 

припливами газу під час випробування, каротажними газопоказаннями, 

газовиділеннями у процесі буріння та іншими характерними ознаками. 

Однак, широкий діапазон вуглеводневої насиченості порід переважно в зоні 

клепіння можна розцінювати як відсутність належних умов акумуляції ВВ, 

які визначаються, як відомо, наявністю пасток – присутністю пористих, 

кавернозних, тріщинних резервуарів і надійних флюїдоупорних покришок 

над ними в умовах замкнутої структурної форми. 

Артемівська площа. Артемівська площа знаходиться на території 

Артемівського району Донецької області, у межах Бахмутської улоговини 

(рис. 3.7). Починаючи з 1971 р. виконувалися тематичні роботи з вивчення 

геологічної будови та перспектив нафтогазононості Бахмутської улоговини 

[62]. За результатами аналізу геолого-геофізичних матеріалів, вивчення 

нафтогазоносності колекторів та флюїдоупорів був зроблений висновок про 

високу перспективність території улоговини, у тому числі і території 

Артемівського структурного виступу. 

У різні періоди часу з 1979 по 1998 р. на Артемівській площі 

проводились сейсморозвідувальні роботи – від рекогносцирувальних до 

більш детальних. У 1994-98 рр. УкрНДІГазом проведено загальну 

комплексну оцінку перспектив нафтогазоносності Бахмутської улоговини та 

суміжних територій з метою виявлення першочергових ділянок для 

проведення в їх межах сейсморозвідки і пошуково-розвідувального буріння. 
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На підставі отриманих даних обґрунтовано перспективність і 

першочерговість проведення робіт на Артемівській площі. Структурні та 

літолого-фаціальні особливості відкладів пермі, нижнього та середнього 

карбону в межах Артемівської площі були визнані сприятливими для 

утворення і зберігання промислових скупчень вуглеводнів. 

Враховуючи одержану характеристику, на площі у 2003-2005 рр. було 

пробурено параметричну свердловину Артемівська-1 з проектною глибиною 

4500 м (рис. 3.13). Основним завданням свердловини було регіональне 

вивчення газоносної товщі нижньої пермі, верхнього і середнього карбону, 

оцінка продуктивності пасток структурно-літологічного типу. 

На основі даних отриманих зі свердловини Артемівська-1, за 

допомогою власного розробленого алгоритму прогнозування характеристики 

коефіцієнта відбиваючої здатності вітриніту, було вирахувано градієнт його 

зміни з глибиною (рис. 3.6, а). Цей градієнт, що наведений у таблиці 3.1, дає 

змогу визначити характер поведінки коефіцієнта з глибиною на прикладі 

родовищ ДДЗ. 

На основі узагальнення всіх зібраних розрахунків та отриманих рівнянь 

регресії нами, для 14 розглянутих родовищ, досліджено характеристику 

зміни відбиваючої здатності вітриніту з глибиною, а саме для глибин 3; 3,5; 

4; 4,5 і 5 км. Результати розрахунків наведені в таблиці 3.2 [60, 63]. 

Найбільший інтерес викликали залежності зміни градієнту відбиваючої 

здатності вітриніту для свердловин Артемівська-1 та Шебелинська-800 (рис. 

3.6). Проаналізуємо залежності, одержані для Артемівської та Шебелинської 

площ, а також наявну геолого-геофізичну інформацію щодо цих родовищ, що 

допоможе зробити певні висновки відносно їх перспективності на ВВ. 

Найбільшу зацікавленість у плані нафтогазогенеруючого потенціалу 

викликають кам’яновугільні відклади, а саме, пастки різних структурних 

типів, їхнє розташування та можливі причини утворення. 
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Рисунок 3.13 – Артемівська площа. Сейсмогеологічний розріз через 

Артемівську структуру за [62] 

 

На карті (рис. 3.14) чорними квадратами виділені зони розміщення 

структурних та неструктурних типів пасток: 1 – Артемівська площа, 2 – 

Слов’янська структура, 3 – Святогірська площа, 4 – Комишувахська площа, 5 

– нерозбурена перспективна територія. Ці зони виділені нами і 

рекомендуються для уточнення геологічної будови методами ГДС та 

подальшого пошукового буріння на території, де воно взагалі не проводилось 

(зона 4). 
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Таблиця 3.2 

Розраховані коефіцієнти відбиваючої здатності вітриніту  [60, 63] 

№ 

п/п 
№ свердловини R0=f(H) 

R0 при 

 3 км 

R0 при  

3,5 км 

R0 при 

 4 км 

R0 при 

 4,5 км 

R0 при  

5 км 

1 №1-Артемівська R0,%=0,4968-9,163E-5∙Н+7,8567E-8 Н 2 0,93 1,14 1,39 1,68 2,00 

2 №403-Більська R0, %=1,1543-0,0002 Н 0,55 0,45 0,35 0,25 0,15 

3 №487-Гадячська R0, %=-0,0969+0,0002 Н +5,4304E-9 Н 2 0,55 0,67 0,79 0,91 1,04 

4 №1-Донецька R0, %=-1,6106+0,0008 Н 0,79 1,19 1,59 1,99 2,39 

5 №637-Дробишівська R0, %=-4,0197+0,0024 Н -2,5513E-7 Н 2 0,88 1,25 1,50 1,61 1,60 

6 №491-Кісівська R0, % = 0,116-0,0001 Н +4,9752E-8∙ Н 2 0,26 0,38 0,51 0,67 0,86 

7 №4-Комишувахська R0, %=0,3197+0,0002 Н +9,1213E-8 Н 2 1,74 2,14 2,58 3,07 3,60 

8 №500-Мачехська R0, %=0,8988-0,0004 Н +9,3965E-8 Н 2 0,54 0,65 0,80 1,00 1,25 

9 №2-Рудівська R0, % = -2,848+0,0008 Н -0,45 -0,05 0,35 0,75 1,15 

10 №609-Святогірська R0, %=-0,9927+0,0006 Н -2,1961E-8∙Н 2 0,61 0,84 1,06 1,26 1,46 

11 №613-Словянська R0, %=-1,0522+0,0008 Н -4,0157E-8 Н 2 0,99 1,26 1,51 1,73 1,94 

12 №205-Солоховська R0, % = 1,3244-0,0007∙ Н +1,338E-7∙ Н 2 0,43 0,51 0,67 0,88 1,17 

13 №19-Ульянівська R0, %=0,2451+0,0001 Н 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 

14 №800-Шебелинська R0, %=-2,1878+0,0007 Н -0,09 0,26 0,61 0,96 1,31 
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Рисунок 3.14 – Карта геолого-геофізичної вивченості бурінням 

нижньокам’яновугільних відкладів (уточнена автором на основі [40,41]).  

 

Після завершення буріння, у свердловинах проведено випробування 7 

об'єктів в інтервалі залягання московських відкладів середнього карбону. 

Тільки при випробуванні одного з них припливу пластового флюїду 

отримано не було, в решті об'єктів отримано непромислові припливи газу. 

Зокрема, при випробуванні 5-го об'єкту в інтервалі 3690-3676 М приплив газу 

склав 0,4 тис. м3/д, а максимальні тиски становили: трубний – 124 атм, 

затрубний – 74 атм. 

На основі отриманих даних по свердловині Артемівська-1 та 

Артемівська – 7, а також враховуючи показники зміни відбиваючої здатності 

вітриніту для інших 12-ти родовищ, було побудовано узагальнюючий графік 

зміни R0 для всіх 14 родовищ ДДЗ в інтервалі глибин 3-5 км (рис. 3.15) [60, 

64, 65]. 
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Рисунок 3.15 – Зміна відбиваючої здатності вітриніту з глибиною для 14 

родовищ ДДЗ 

 

Наступним кроком була побудова прогнозних карт латерального і 

вертикального поширення коефіцієнта відбиваючої здатності вітриніту на 

глибинах 3-5 км. Існує таке поняття, як «нафтове та газове вікно», яке 

означає інтервал зміни коефіцієнта відбиваючої здатності вітриніта. Цей 

інтервал знаходиться у межах 0,4 - 3,5 (рис. 3.16 - 3.19). 

Найбільшу зацікавленість викликає останній графік (рис. 3.20), 

оскільки чітко вказує на наявність газогенеруючих товщ на глибині 5 км на 

Шебелинському родовищі. Цей графік створює певні протиріччя з точки зору 

органічної і неорганічної теорії походження вуглеводнів, у даному випадку, 

природного газу. Дотримуючись постулатів органічної теорії, на даний 

момент Шебелинське родовище повинно було припинити свою роботу через 

майже 100 %-ву вичерпність запасів газу, але всупереч всім фактам воно і 

досі працює. Розглянемо це питання детальніше. 
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Рисунок 3.16 – Прогнозна карта латерального і вертикального поширення 

коефіцієнта відбиваючої здатності вітриніту на глибині 3 км 

 

 
 

Рисунок 3.17 – Прогнозна карта латерального і вертикального поширення 

коефіцієнта відбиваючої здатності вітриніту на глибині 3.5 км 
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Рисунок 3.18 –  Прогнозна карта латерального і вертикального поширення 

коефіцієнта відбиваючої здатності вітриніту на глибині 4 км 

 

 

 

Рисунок 3.19 – Прогнозна карта латерального і вертикального поширення 

коефіцієнта відбиваючої здатності вітриніту на глибині 4.5 км 
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Рисунок 3.20 – Прогнозна карта латерального і вертикального поширення 

коефіцієнта відбиваючої здатності вітриніту на глибині 5 км 

 

Одним із найбільш живучих міфів у нафтовій геології, як відмічають 

Б. А. Соколов і В. Ю. Хаїн, є уявлення про вичерпність і не відновлення 

запасів нафти і газу. З органічної точки зору, в осадових басейнах, які 

зазнають постійного занурення, відбуваються невпинне накопичення 

органіки, а разом з тим, як неперервний процес, зростає нафтогазоутворення 

яке супроводжується природними нафтогазопроявами. За підрахунками 

прихильників органічної гіпотези, у районі Південного Каспію, у басейнах 

Мексиканської затоки, Санта-Барбарі та інших, виділяються сотні мільярдів 

кубічних метрів газу і мільйонів тонн нафти, які видобуваються за рік. 

Регенерація покладів відмічена на цілому ряді родовищ, які 

знаходяться в розробці в Україні, зокрема в Дніпровсько-Донецькій западині. 

Після затвердження запасів по Шебелинському газоконденсатному родовищу 

у 1988 р., отримано нові дані розробки до 2007 р. Видобуток сягнув близько 

600 млрд м3 при початкових балансових – 650 млрд м3. 

Відсутність системи постачання та споживання низьконапірного газу 
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(початкові пластові тиски зменшились у 8-10 разів – з 235 до 27,3 атм.) 

призвела до різкого зменшення річних відборів по родовищу з 5-5,5 млрд м3 

за рік у 1989-1990 рр. до 2-3 млрд м3 за рік у подальший період. При цьому 

відмічено підвищення пластових тисків у всіх свердловинах родовища. В 

останні роки з родовища видобувається близько 2 млрд м3 за рік. При таких 

темпах відбору пластові тиски практично стабілізувались. 

Про сучасне формування покладів нафти і газу свідчить розподіл 

пластових тисків на Рудівсько-Червонозаводському газоконденсатному 

родовищі у Дніпровсько-Донецькій западині. При висоті поверху 

газоносності понад 2000 м градієнти тисків розподіляються так: у 

турнейських породах – 1,45; у нижній частині верхньовізейського ярусу – 

лише 0,95-0,97 атм. 

З позицій неорганічної теорії походження нафти, запаси нафти і газу на 

земній кулі є невичерпними, тому що вуглець і водень є основними 

складовими Землі як планети, а утворення нафти і газу повинно було 

відбуватися протягом всієї геологічної історії Землі, подібно до того, як 

протікали процеси соленакопичення, які відбувалися в усі геологічні періоди, 

починаючи від докембрію до наших днів. 

Прогнозна карта та графік показують, що на глибині 5 км на 

Шебелинському родовищі повинні бути нафтогазогенеруючі товщі. На даний 

момент Шебелинське родовище майже повністю вичерпало свої запаси газу, 

але все одно поклади якимось чином регенеруються, а пластові тиски 

стабілізуються. Цей факт вказує на те, що існує інше джерело газу, яке не має 

ніякого відношення до органічної теорії походження вуглеводнів.  

Але слід звернути увагу на те, що це тільки припущення автора роботи, 

які ґрунтуються на виведених особисто залежностях та побудованих 

прогнозних картах і можуть бути спростованими на основі детальних 

геолого-геофізичних досліджень свердловин на Святогірській, Слов’янській 

та Артемівській площах. 

 



 

90 

Висновки 

За результатами проведених досліджень встановлено наступне: 

1. Типи керогенів по окремих досліджуваних структурах збігаються з 

латеральним розподілом покладів вуглеводнів у ДДЗ з північно – західної до 

південно – східної її частини, а саме: поклади нафти притаманні північній та 

центральній частині поступово заміщуються конденсатними і, у південній 

частині, повністю змінюються на газові. 

2. Побудовані прогнозні карти – зрізи по глибинах 3; 3,5; 4; 4,5 та 5 км 

на основі математичної обробки даних по коефіцієнту відбиваючої здатності 

вітриніту, дозволяють виявити перспективні зони розповсюдження нафто- та 

газогенеруючих порід у межах південно-східної частини. 

3. Найбільший інтерес викликала прогнозна карта відбиваючої 

здатності вітриніту для глибини 5 км Шебелинського газового родовища. 

Карта підтверджує існування нафто- та газогенеруючих товщ у геологічному 

розрізі даного родовища на глибині 5 км. 

4. На території проведених нами досліджень виділяються чотири зони 

які приурочені до пасток вуглеводнів різних структурних типів:  

– зони розвитку соляних діапірів; 

– зони розвитку антиклінальних та тектонічно екранованих пасток; 

– зони, де можуть утворитися пастки перехресно-насувного типу; 

– зони літологічно обмежених пасток. 

Безумовно, що для відкриття нових родовищ вуглеводнів, всі виділені 

зони потребують проведення подальших геолого-геофізичних робіт. Тут, слід 

відмітити, що у випадку перших двох зон (розвитку соляних діапірів, 

антиклінальних та тектонічно екранованих пасток) дієвим механізмом 

пошуку та розвідки нових родовищ вуглеводнів буде постановка так званого 

"стандартного" комплексу, буріння свердловин.  

У процесі проведення пошукових робіт на двох інших зонах (розвитку 

пасток перехресно-насувного типу та літологічно обмежених пасток) 

виникнуть значні ускладнення за рахунок тектонічних порушень та 
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горизонтів відбиття у зонах розвитку пасток перехресно-насувного типу, що 

суттєво вплине на результати польових досліджень сейсморозвідувальних 

робіт.  

Щодо літологічно обмежених пасток, то враховуючи роздільну 

здатність сейсморозвідки, виявити їх на основі цих досліджень буде дуже 

важко. На даному етапі варто провести буріння низки свердловин вздовж 

визначених профілів. Відповідно до результатів буріння, провести перегляд 

сейсмічної інформації та визначитися з комплексуванням геофізичних 

методів. 
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РОЗДІЛ 4 

ВИДІЛЕННЯ ГАЗОПЕРСПЕКТИВНИХ ДРІБНОЗЕРНИСТИХ 

ГЛИНИСТО-АЛЕВРИТОВИХ ПОРІД НЕТРАДИЦІЙНОГО ТИПУ  

ЗА ДАНИМИ ГЕОФІЗИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Виділення газоперспективних дрібнозернистих глинисто-алевритових 

порід щільно пов’язано з оцінкою розсіяної органічної речовину (ОР), тобто з 

пошуком джерела утворення вуглеводнів у породах з високою концентрацією 

органічних залишків. При цьому особливу увагу необхідно приділити 

пошуку альтернативних покладів у пастках нетрадиційного типу. Традиційні 

погляди на утворення нафти і газу пов’язують з материнськими породами, 

які вивчались для відстеження шляхів міграції вуглеводнів, а у випадку 

нетрадиційних утворень вуглеводневих сполук, ми маємо справу 

безпосередньо із породою-колектором.  

Традиційні родовища газу, з точки зору нафтогазової геології, 

характеризуються наступними умовами: наявність материнської породи, яка 

може генерувати достатню кількість газу; пасток, що зупиняють міграцію 

вуглеводнів; породи-колектора, які вміщують газові поклади. Присутність 

цих елементів є обов’язковою умовою для забезпечення основних критеріїв 

визначення родовища, а саме – достатньо великих запасів газу і наявності 

необхідної пористості та проникності. Методика пошуків нетрадиційних 

родовищ газу відрізняється, перш за все, виділенням інтервалів 

низькопроникних глинисто-алевритових пластів з високим вмістом 

органічної речовини, необхідністю поглибленого аналізу вуглеводневої 

системи, умов залягання, складу і текстурно-структурних особливостей 

материнських порід. Крім того, ці родовища, зазвичай, мають дуже великі 

геологічні запаси, але низький коефіцієнт видобутку газу. 

Геохімічно перетвореним залишком розсіяної органічної речовини в 

осадових гірських породах, нерозчинним в органічних розчинниках, є 

кероген, перетворений, головним чином, в анаеробних умовах [54, 66].  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%B7
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Однією з головних ознак, що визначає вірогідність існування 

промислових запасів сланцевого газу, є високий вміст розсіяного органічного 

вуглецю. Присутність органічного вуглецю обумовлює сприятливі умови для 

того, щоб кероген міг утворити велику кількість вуглеводневих сполук у 

нетрадиційних породах-колекторах [67 - 70].  

Методикою аналізу керогену є аналітичні та статистичні дослідження, 

виконані на основі обробки даних аналізу кернового матеріалу. Відбір 

кернового матеріалу в останні роки суттєво зменшився, що ускладнює 

процес дослідження керогену. 

Для виділення дрібнозернистих, низькопроникних глинисто-

алевритових порід з високим вмістом перетворених залишків органічної 

речовини (кероген – результат низьких стадій перетворення), необхідно 

використовувати геофізичні методи досліджень у свердловинах у процесі 

буріння, а також результати переінтерпретації старого фонду геофізичних 

матеріалів. Вказаний шлях є одним із основних комерційних напрямків 

визначення перспективних газогенеруючих товщ у центральній та східних 

частинах ДДЗ.  

Методика виділення низькопроникних глинисто-алевритових порід і 

визначення вмісту органічного вуглецю (ОВ) у породі за даними геофізичних 

методів, базуються на характеристиці петрофізичних властивостей ОВ і 

відображення їх у геофізичних полях.  

Характеристика покладів нетрадиційного типу є важливою 

інформацією для аналізу відображення властивостей ОВ у геофізичних 

полях, таких як: природне радіоактивне поле, поле вторинних гамма-

випромінювання, поле розсіяного гамма-випрмінювання, електромагнітне 

поле, поле пружніх акустичних коливань та штучне теплове поле.  

Для достовірної оцінки відображення покладів нетрадиційного типу в 

геофізичних полях розглянемо поняття нетрадиційний тип вуглеводнів. Газ, 

який міститься у дрібнозернистих осадових породах, які одночасно є 

колекторами і материнськими породами, характеризуються високим вмістом 
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органічної речовини та мають низьку пористість і дуже низьку проникність, 

прийнято називати сланцевий газ. Поклади сланцевого газу є унікальною 

вуглеводневою системою в якій та сама формація порід є і материнською 

породою, і породою-колектором, і породою-покришкою. Газ скупчується в 

ізольованих порах або адсорбується органічною речевиною [71].  

Газ, що знаходиться у щільних малопроникних пісковиках, 

алевролітах, аргілітах, чи інших породах із низькими ємнісними 

властивостями, обумовленими ущільненістю та зцементованістю породи, для 

вилучення якого необхідні засоби стимуляції, називають “щільний газ” [72]. 

Скупчення газу в ущільнених породах або, як його ще називають, “газ 

щільних колекторів” принципово відрізняється від ВВ у покладах звичайних 

родовищ. Скупчення нетрадиційного газу, що знаходяться в алеврито-

піщанистих ущільнених різновидах мають регіональне поширення [71]. 

Низькопористі резервуари за рахунок вторинних процесів майже 

завжди тріщинуваті і тому вторинна тріщинна проникність на порядок вища, 

ніж первинна. Цей тип ущільнених резервуарів характеризується високим 

капілярним тиском. До цього типу відносяться прибережно-морські та 

лінзоподібні резервуари. 

 

4.1 Характеристика відображення параметрів керогену в 

геофізичних полях та аналіз відомих методик виділення порід з 

підвищеним вмістом органічної речовини 

 

Фізичне моделювання представляє дуже важливий процес при 

інтерпретації геофізичної інформації та вдосконаленні системи спостережень 

для виміру геофізичних полів. Для проведення моделювання характеру 

відображення органічного вуглецю в геофізичних полях, необхідно скласти 

обґрунтовану петрофізичну модель, яка характеризується параметрами, що 

обумовлені властивостями керогену. Петрофізичні параметри органічного 

вуглецю відрізняються від параметрів породи-колектора, яка утримує 

кероген. Наявність відмінностей і є основним критерієм виділення 
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низькопроникних глинисто-алевритових порід з підвищенним вмістом 

органічного вуглецю. Розглянемо характеристики керогену, на основі яких 

будуються методики їх виділення. 

Повна характеристика петрофізичних властивостей низькопроникних 

глинисто-алевритових порід з підвищеним вмістом керогену потребує 

проведення широкого комплексу лабораторних досліджень кернового 

матеріалу: піроліз та крекінг, визначення вмісту основних хімічних елементів 

органічних сполук (вуглецю, сульфуру та нітрогену), дослідження ємнісно-

фільтраційних властивостей, визначення газонасичення керну, визначення 

вмісту адсорбованого газу, визначення механічних властивостей порід, 

газова хроматографія, гранулометричний аналіз, електронна мікроскопія 

шліфів, рентгеноструктурний аналіз [73]. Крім того, необхідно звертати увагу 

на визначення параметрів адсорбованого газу, мікропористість, 

мікротріщинуватість тощо. Загальний об’єм глинисто-алевритових порід з 

підвищеним вмістом керогену можна представити наступним виразом: 

 

вгрухвзвкерглскп VVVVVVV +++++= .  ,                                        (4.1) 

 

де Vп – загальний об’єм породи, ч.од.; 

Vск – об’єм скелету породи, ч.од.;  

Vгл – об’єм глинистої фракції, ч.од;  

Vкер – об’єм керогену, ч.од.;  

Vзв – об’єм зв’язаної води, ч.од.;  

Vв.рух – об’єм рухомої води у порах, ч.од.;  

Vвг – об’єм вуглеводневих сполук, ч.од. 

Параметри представленої моделі повністю відображаються на певних 

геофізичних кривих, причому, кожен з них відображається одночасно на двох 

або трьох геофізичних кривих. Наприклад, об’єм скелету та поровий простір 

впливає на поле пружних акустичних хвиль (АК) та поле розсіяних гамма-

квантів (ГГК-Г). Об’єм глинистої фракції та керогену впливає на поле 

природної радіоактивності (ГК) і гамма-випромінювання радіаційного 
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захоплення теплових нейтронів (НГК). Крім того, кожний з вказаних 

параметрів поділяється на окремі складові, які, в основному, залежать від 

умов накопичення осадів і по різному обумовлюють параметри фізичного поля.  

Скелет породи може бути мономінеральний та полімінеральний. 

Електричний опір скелету характеризується високими значеннями до сотні 

кОмм та десятків мОмм. У випадку полімінерального складу скелету, де 

присутня пелітізація скелету, питомий електричний опір значно зменшується 

до десятків кОмм. Об’єм глинистої фракції визначає інтенсивність 

природного гамма-випромінюння за рахунок адсорбційних властивостей 

глинистих мінералів, які мають різні ємнісні властивості. Необхідно 

відмітити, що радіоактивність глинистої фракції визначається також умовами 

накопичення порід. Вміст керогену залежить від характеристик басейну 

накопичення осадів, що і впливає на його фізичні властивості. Вміст 

зв’язаної і рухомої води визначають електричні та нейтроні властивості 

породи. Наявність та певна кількість вуглеводневих сполук суттєво впливає 

на питомий електричний опір породи, а вплив на нейтронні властивості 

майже непомітний. 

Використання геофізичних методів досліджень свердловин для 

виділення порід з підвищеним вмістом керогену умовно можна поділити на 

два напрямки: створення моделей стохастичних зв’язків фізичних параметрів 

полів та параметрів властивостей органічного вуглецю; використання 

геофізичної інформації, шляхом співставлення кривих різних геофізичних 

методів та прив’язки їх до опорних інтервалів. Розглянемо обидва методи. 

 

4.1.1 Моделі стохастичних зв’язків властивостей органічного 

вуглецю та параметрів фізичних полів 

 

Дослідженню нафтогазоматеринських дрібнозернистих глинисто-

алевритових порід з підвищеним вмістом керогену (за матеріалами 

геофізичних досліджень свердловин) на Україні, у минулі роки, приділялось 
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мало уваги. На той час газогенеруючі фації не розглядалися як потенційні 

породи-колектори вуглеводнів нетрадиційного типу. 

В. Фертлом та Дж. Чілінджером у 1988 році [74] була проведена робота 

з дослідження використання геофізичної інформації для виділення 

нафтогазоматеринських порід. У роботі приділяється значна увага 

відображенню нафтогазоматеринських порід на кривих геофізичних методів. 

В основу методики були покладені геофізичні дослідження питомого 

електричного опору, вмісту водню, загальної густини породи і швидкісті 

проходження пружних хвиль у породі, яка збагачена керогеном. Встановлені 

стохастичні залежності між об’ємом нафти у глинистих сланцях та густиною 

породи, описані наступними рівняннями: 

 

пнV −= 05,5639,144 ,                                                (4.2) 

пnнV  −+= 318,36721,91004,5 2 ,                                     (4.3) 

 

де Vн – об’єм нафти, що знаходиться у глинистих сланцях; 

δп – густина породи, кг/м3. 

Подібні залежності були отримані і на інших родовищах, і 

відрізняються вони тільки значеннями коефіцієнтів у рівняннях. Така 

характеристика вказує на однаковий характер зв’язку органічної речовини та 

густини породи, але треба підкреслити, що вказана ситуація можлива тільки 

за умов ідентичного мінерального складу скелету глинистих порід. Цей факт 

обумовлює необхідність дослідження мінерального складу відкладів. 

В роботах Маер і Недерлоф [75], пропонується залежність між 

відносним вмістом нафти і об’ємом нафти у породі та градієнтом густини 

породи з органічною речовиною та без неї. Залежність описується наступною 

формулою: 

 

                                     (4.4) 

 

де Vн – об’єм нафти, що знаходиться у глинистих сланцях; 
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ΔV – об’ємний відсоток нафти; 

Δδ – різниця густини породи з високим вмістом органічної речовини та при її 

відсутності, кг/м3. 

Розширюючи можливості застосування геофізичних методів для оцінки 

вмісту органічної речовини, запропонована стохастична залежність [74], яка 

встановлює зв'язок між густиною, визначеною за результатами даних методу 

гамма-гамма густинного каротажу і інтенсивністю природного гамма-

випромінювання. Дана залежність описується наступним рівнянням:  

 

,                                           (4.5) 

 

де δп – загальна густина породи, кг/м3; 

Іγ – інтенсивність гамма-випромінення, мкР/год. 

Встановлена залежність вказує на зв’язок густини породи з 

органічними домішками та зв’язок природної радіоактивності з вмістом 

органічної речовини. Даний вираз носить інформативний характер і вказує на 

відображення параметрів керогену в геофізичних полях. 

Для кількісної оцінки вмісту органічного вуглецю Шмокер і Хестер 

[76] встановили кореляційну залежність між густиною сланців і вмістом 

органічного вуглецю: 

 

,                                       (4.6) 

 

де ТОС – вміст органічного вуглецю, у вагових відсотках; 

δп – загальна густина породи за даними гамма-гамма густиного каротажу, 

кг/м3. 

При аналізі  результатів лабораторних вимірів кернового матеріалу з 

формації Грін Рівера (США) [74], було встановлено, що швидкість 

акустичної хвилі у чистому керогені варіює у діапазоні 492-607 мкс/м. 

Результати цих досліджень дозволили отримати наступну стохастичну 

залежність: 
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,                                       (4.7) 

 

де Vн – об’єм нафти, що знаходиться у глинистих сланцях; 

ΔТ – інтервальний час проходження пружної хвилі у глинистих сланцях, 

отриманий у лабораторних умовах, мкс/фт. 

Отримана залежність вказує на те, що існує зв'язок між швидкістю 

проходження пружної хвилі та вмістом нафти у глинистих сланцях. Для 

використання цієї моделі у реальних свердловинних умовах необхідно 

дослідити систему спостереження виміру акустичного сигналу в інтервалах 

глинистих порід.   

Розглянуті моделі зв’язку органічної речовини з параметрами 

геофізичних полів дозволили рекомендувати внесення індикатора (критерію) 

наявності органічної компоненти у дрібнозернистих глинисто-алевритових 

породах з підвищеним вмістом керогену D [77]. За величиною значення D 

приймається рішення про наявність органічних домішок, за схемою: D<0 – 

відсутність органічної компоненти у породі; D=0 – невизначеність; D>0 – 

присутність органічної компоненти у породі. На основі ідікатора 

рекомендовано декілька стохастичних залежностей. 

Для комплексу акустичного та електричного каротажу: 

 

,                          (4.8) 

 

де D – індикатор наявності органічної компоненти у дрібнозернистих 

глинисто-алевритових породах, у.о.; 

ΔТ – інтервальний час проходження пружної хвилі у глинистих сланцях, 

мкс/фт; 

ρп – питомий електричний опір породи, Омм. 

Для комплексу гамма-гамма густинного та електричного каротажу: 

 

ппD  log387,0log324,7278,2 +−= ,                              (4.9) 
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де δп – загальна густина породи за даними гамма-гамма густиного каротажу, 

кг/м3; 

ρп – питомий електричний опір породи, Омм.  

Для комплексу акустичного каротажу, гамма-каротажу та електричного 

каротажу: 

 

пТІD  log399,0log121,3log739,0094,8 10 +++−= ,                (4.10) 

 

де ΔТ – інтервальний час проходження пружної хвилі у глинистих сланцях, 

мкс/фт;  

Іγ – інтенсивність гамма-випромінення, мкР/год; 

ρп – питомий електричний опір породи, Омм. 

Для комплексу гамма-гамма густиного каротажу, гамма-каротажу та 

електричного каротажу: 

 

ппІD  log292,0log524,7log856,0817,0 +−+= ,                 (4.11) 

 

де δп – загальна густина породи за даними гамма-гамма густиного каротажу, 

кг/м3; 

Іγ – інтенсивність гамма- випромінення, мкР/год; 

ρп – питомий електричний опір, Омм. 

Запропонований критерій встановлення наявності органічної 

компоненти у дрібнозернистих глинисто-алевритових породах базується на 

якісному підході оцінки вмісту органічної речовини за даними геофізичних 

методів. Такий методичний підхід дозволяє враховувати мінливість 

коефіцієнтів рівнянь і розширює можливості якісної оцінки вмісту керогену. 

Проведені нами розрахунки величини індикатору органічної компоненти у 

дрібнозернистих глинисто-алевритових породах, вказують на малий  

діапазон зміни цього параметру, що впливає на достовірність отриманих 

результатів.  
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У науковій роботі Дж. Д. Мендельсона [78] розглянуті теоретичні 

петрофізичні моделі зв’язку керогену з параметрами геофізичних полів. 

Створення моделей базується на фізичних уявленнях про властивості 

геологічних параметрів, що характеризують дрібнозернисті, низькопроникні 

глинисто-алевритові породи з високим вмістом перетворених залишків 

органічної речовини. Головною метою розробки моделей було визначення 

регіонального розповсюдження материнських порід для створення і розвитку 

моделі нафтогазоносного басейну та для відстеження шляхів міграції 

вуглеводнів  

Кероген, у залежності від ступені катагенезу, характеризується 

підвищеною радіоактивністю, імовірно, у зв’язку з підвищеним вмістом 

урану. Підвищена радіоактивність, при встановлені відображення керогену в 

полі гамма-квантів, може бути хорошим індикатором для виявлення товщ, 

збагачених органічною речовиною. За допомогою гамма-каротажу, можна 

визначати латеральну протяжність та товщину формацій глинисто-

алевритових порід. 

Кероген впливає на загальний електричний опір породи за рахунок 

підвищеного опору органічної речовини. Високий питомий електричний опір 

є хорошим індикатором вмісту розсіяної органічної речовини і є основою 

метода виявлення та підрахунку вмісту органічного вуглецю у породах 

глинисто-алевритового складу.  

Лабораторними дослідженнями встановлено, що швидкість 

проходження акустичної хвилі у чистому керогені варіює в діапазоні 492-

607 мкс/м. Зменшення швидкості відбувається у зв’язку з вторинною 

пористістю, яка утворюється у процесі катагенезу. Така характеристика 

обумовлює зниження швидкості в інтервалах збагачених керогеном. 

Органічні речовини утворені основними хімічними елементами-

органогенами: вуглець, гідроген, оксиген, сульфур, нітроген, 

характеризуються підвищеним вмістом водню у керогені. Зміна кількості 

водню відображається на показах нейтронного гамма-каротажу. Утворені 
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аномалії є індикатором визначення кількості органічного вуглецю.  

Кероген знижує загальну густину породи, що обумовлено низькою 

густиною керогену. Зниження густини за рахунок керогену створює аномалії 

показів гамма-гамма густинного каротажу. 

Розглянемо стисло запропоновані моделі. Для оцінки вмісту органічної 

компоненти за допомогою різниці густин порід, що виміряється методом 

гамма-гамма густинного каротажу пропонується модель трьох змінних [78]. 

Результатом розрахунків визначено наступний вираз: 

 

,     (4.12) 

 

де ТОС – вміст органічного вуглецю; 

а – константа співвідношення вмісту маси органічного вуглецю від загальної 

маси керогену, яка становить 0,7-0,8 і залежить від типу керогену; 

δск – густина скелету породи, кг/м3; 

δп – загальна густина породи, кг/м3; 

δкер – густина керогену, кг/м3; 

Vф – об’єм порового флюїду, %. 

За даними автора [78], наведене рівняння вказує на те, що підвищення 

вмісту органічного вуглецю на 10 % змінює загальну густину породи на 

0,50.103 кг/м3. 

Враховуючи властивість керогену сповільнювати швидкість проходження 

пружних хвиль, запропонована модель зміни вмісту органічного вуглецю за 

результатами виміру акустичних параметрів. Згідно моделі, зміна вмісту 

органічного вуглецю на 10 % змінює швидкість проходження повздовжніх 

хвиль на 40-50 мкс/фут. Встановлене рівняння визначає вміст органічного 

вуглецю у трьохкомпонентній породі: 

 

,      (4.13) 
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де ΔТ – інтервальний час проходження повздовжніх пружних хвиль у породі 

(покази акустичного каротажу), мкс/фт; 

ΔТск– інтервальний час проходження повздовжніх пружних хвиль у скелеті 

породи (покази акустичного каротажу в кварці у випадку присутності 

керогену в пісковику), мкс/фт; 

ΔТф – інтервальний час проходження повздовжніх пружних хвиль у поровому 

флюїді, мкс/фт; 

ΔТкер – інтервальний час проходження повздовжніх пружних хвиль у 

керогені, мкс/фт. 

Зазначено, що щільність і швидкість проходження хвиль у керогені 

може бути функцією від типу керогену.  

Водневий вміст керогену з врахуванням генераційного потенціалу 

впливає на покази нейтронного гамма-каротажу, одночасно з вмістом 

зв’язаної води, пластової води, водню у складі вуглеводневих сполук.  

Для створення моделі використано значення коефіцієнта пористості, 

яке розраховане за даними методу НГК:  

 

,                                      (4.14) 

 

де Кп – загальна пористість, %; 

ωв – водневий індекс води, мг/г; 

Vв – об’ємна частка води; 

Vкер – об’ємна частка керогену. 

У цьому випадку матриця породи ігнорується і модель записується за 

допомогою адитивної моделі вмісту водню: пластової води, вуглеводневих 

сполук і керогену. Вираз для визначення вмісту органічного вуглецю, як 

функції нейтронної пористості записується наступним виразом: 
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де Кп – загальна пористість, %; 

ωкер – водневий індекс керогену, мг/г. 

Розглянуті петрофізичні моделі (4.12, 4.13, 4.15) дають уявлення про 

зв’язок вмісту органічного вуглецю з фізичними параметрами і дозволяють 

проводити аналіз з моделювання впливу органічного вуглецю на певні 

параметри фізичного поля. Розраховані діапазони зміни фізичних параметрів, 

у зв’язку зі зміною вмісту органічного вуглецю, дозволяють визначати 

однозначність розрахунків величини ТОС при інтерпретації геофізичних 

матеріалів. 

На підставі аналізу петрофізичних моделей, Дж. Д. Мендельсон 

пропонує загальне стохастичне рівняння для визначення вмісту органічного 

вуглецю (ТОС) [79]: 

 

8,2636,1)(08,045,0028,019,724,0068,0 +−+++−−−= KRaUThІKТTOC п

НГК

п  ,  (4.16) 

 

де – Кп
НГК – загальна пористість, визначена за даними нейтронного гамма-

каротажу, ч.од.;  

δп – загальна густина породи за даними гамма-гамма густинного каротажу, 

г/см3;  

ΔТ – інтервальний час проходження пружної хвилі за даними акустичного 

каротажу, мкс/м;  

Іγ – інтенсивність гамма-поля за даними гамма-каротажу, мкР/год;  

Тh – вміст торію, ч.од.;  

U(Rа) – вміст урану (радію), ч.од.;  

К – вміст калію сорок, ч.од. 

Запропоновані петрофізичні моделі оцінки органічного вуглецю 

враховують основні параметри фізичних полів, які відображають властивості 

керогену. Але ці моделі треба розглядати як локальні стохастичні рівняння 

для певного геологічного простору з локальною характеристикою, крім того, 
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невеликі зміни мінерального складу, ступені катагенезу керогену можуть 

змінювати покази методів ГДС, що буде змінювати розраховану величину 

вмісту органічного вуглецю і створювати похибки [77, 80]. 

У роботі Мендельсона та Туксоза [79] розглянуто математичну модель 

зв’язку вмісту органічного вуглецю з показами кривих геофізичних методів з 

метою виявлення потенціалу материнських порід за геофізичною 

інформацією. Дослідження проведені для свердловин, які розташовані на 

Британському шельфі Північного моря, в інтервалах глинистих сланців. 

Отримано залежності для визначення вмісту органічного вуглецю 

індивідуально для кожної із свердловин: 

 

 ІКTТОС п

НГК

п +−+= 645,0180,0931,0327,01 ,                      (4.17) 

 ІКТTOC п

НГК

п +−+= 850,0077,0344,0494,02 ,                     (4.18) 

 ІКTTOC п

НГК

п +−+= 904,0172,0452,0363,03 ,                     (4.19) 

 ІКTTOC п

НГК

п +−+= 281,0072,0295,0479,04 ,                     (4.20) 

 

де δп – загальна густина породи за даними гамма-гамма густинного каротажу, 

кг/м3;  

Іγ – природна радіоактивність за даними гамма-каротажу, мкР/год; 

Кп
НГК – загальна пористість визначена за даними нейтронного гамма-

каротажу, ч.од.; 

ΔТ – інтервальний час проходження пружної хвилі за даними акустичного 

каротажу, мкс/м. 

Аналізуючи вирази (4.17-4.20) видно, що рівняння ідентичні, але 

відрізняються величинами коефіцієнтів, хоча свердловини розташовані в 

одному регіоні. Представлені вирази підтверджують локальність отриманих 

стохастичних рівнянь для визначення загального вмісту органічного 

вуглецю.  

У роботах українських вчених [81, 82, 83, 84] пропонується нова 

методика визначення вмісту органічного вуглецю за даними комплексу 
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геофізичних методів, яка базується на розширені уявлень про будову 

геологічного середовища з врахуванням вмісту органічної речовини.  

Для можливості представлення моделі серією лінійних рівнянь, було 

виключено метод електрометрії із загального комплексу пропонованих 

геофізичних методів (АК, НК, ГГК-Г, ГК). Розвязання представленої системи 

рівнянь можливо стандартними математичними процедурами відносно 

параметрів вмісту органічної речовини, коефіцієнта пористості і коефіцієнта 

глинистості, які дозволяють отримати єдине рішення. Для розв’язання 

системи лінійних рівнянь використано класичний метод Гауса. Модель 

представлена наступними рівняннями: 

 

1. 
( ) ( )

( ) ( ) скоргоргпоргггазоргпскоргг

оргпворгскскглглсквпск

ТККТКТК
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, 

2. ( )( )орггоргпскоргоргглглпп ККККК ... 1−+++=  ,      (4.21) 
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,   

4. ( ) ( )( )
min.min..min..min.max. 1  ІІККІІКІІКІ поргпоргорггл +−+−+−= ,  

 

де Кгл – коефіцієнт глинистості; 

ΔТв – інтервальний час проходження пружної хвилі у воді, мкс/м; 

ΔТгл.ск – інтервальний час проходження пружної хвилі у твердій частині 

глинистої компоненти, мкс/м; 

ΔТорг.ск – інтервальний час проходження пружної хвилі у твердій частині 

органічної речовини, мкс/м; 

Корг – об’ємний вміст твердої частини ОР у породі; 

Кп.орг – величина пористості ОР; 

Кг.орг – коефіцієнт газонасичення порового простору керогену; 

ωгл – питомий вміст водню глинистої компоненти породи; 

ωорг.ск – питомий вміст водню твердої компоненти органічної речовини 

(керогену); 

δск – густина скелету породи; 
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δв – густина пластової води; 

δгаз – густина природного газу; 

δгл – густина глинистої компоненти породи; 

δорг.ск – густина твердої компоненти органічної речовини (керогену); 

Іγ.орг – природна радіоактивність твердої компоненти органічної речовини 

(керогену). 

Розв’язання системи лінійних рівнянь методом Гауса характеризується 

отриманням однозначного рішення, що є позитивною рисою методики. Але 

для визначення окремих петрофізичних коефіцієнтів системи рівнянь (4.21) 

використовуються стохастичні залежності з низькими коефіцієнтами 

кореляції, що, у свою чергу, характеризує імовірність встановлених 

коефіцієнтів, і задача буде однозначною тільки відносно імовірних 

коефіцієнтів. Методика розширює можливості прогнозу вмісту органічної 

речовини, але потребує більш стійких алгоритмі визначення петрофізичних 

коефіцієнтів. Методика є цікавим науковим підходом, але відноситься до 

загального типу петрофізичного моделювання і, головне, потребує 

знаходження точки відліку, тобто системи калібрування кожного з 

параметрів геолого-геофізичного об’єкту. Хоча, ця умова, зазвичай, є 

обов’язковою для розв’язання геологічних задач.  

Приведені роботи по створенню петрофізичних моделей зв’язку 

властивостей глинисто-алевритових порід з високим вмістом органічної 

речовини та характеристиками геофізичних полів, вказують на наявність 

відображення аномальної характеристики керогену в геофізичних полях та 

дають можливість прогнозувати перспективні ділянки з виявлення покладів 

газу нетрадиційного типу в низькопроникних глинисто-алевритових породах. 

Вважаємо за необхідність розширити роботи з побудови петрофізичних 

моделей в нафтогазових провінціях України для визначення вмісту керогену 

та прогнозу перспективних ділянок на виявлення покладів газу 

нетрадиційного типу. 
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4.1.2 Аналіз методики визначення вмісту органічного вуглецю за 

інформацією геофізичних кривих дослідження свердловини 

 

Розглянемо другий напрямок використання геофізичної інформації для 

визначення вмісту керогену: співставлення кривих різних геофізичних 

методів та прив’язки їх до опорних інтервалів. 

У роботі Куіном Пассі та ін. [85], запропоновано практичну модель для 

визначення і розрахунку загального вмісту органічного вуглецю у 

дрібнозернистих, низькопроникних глинисто-алевритових породах, які багаті 

на органічну речовину,на основі геофізичних кривих. Методика базується на 

накладанні кривої пористості (або кривої акустичного каротажу) на криву 

уявного електричного опору (переважно на криву БК). Інформація, на основі 

якої проводиться прогнозування вмісту керогену, представляє собою 

величину співвідношення геофізичних кривих. У випадку водонасиченої 

породи, при відсутності органічних складових, дві криві, паралельні одна 

одній, а у глинах без органічної речовини мають мінімальну дельту 

розбіжності. Так як обидві криві реагують на зміни властивостей породи, 

вуглеводнево-насичені породи-колектори і багаті органічною складовою 

породи неколектори будуть виділятись за дельтою розбіжності між кривими. 

Для встановлення критеріїв виділення інтервалів порід-колекторів 

пропонуються наступні характеристики геофізичних полів. Для врахування 

впливу колекторів використовуються криві методу гамма-каротажу, що 

дозволяє виключити їх з аналізу. Визначення інтервалів збагачених 

органічною речовиною здійснюється за наступними ознаками: крива 

пористості реагує на породи низької густини, крива акустичного каротажу 

вказує на зменшення швидкості проходження пружної хвилі через кероген, а 

крива опору реагує на підвищення опору керогену, органічна речовина 

характеризується підвищеною радіоактивністю. Незрілі (недостатня стадія 

катагенезу), багаті органічною речовиною формації, виділяються виключно 

за спостереженнями кривої пористості. У зрілих (стадія катагенезу МК2 і 
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вище) нафтогазогенеруючих породах, на додаток до реагування кривої 

пористості, ще і збільшується питомий електричний опір через наявність 

утворених вуглеводнів.  

Особливою рисою методу, що рекомендується, є операція 

калібрування, яка дозволяє враховувати локальні особливості кожного 

родовища. Різниця показів геофізичних кривих в інтервалі калібрування за 

вмістом загального органічного вуглецю та термічної зрілості і кривих, що не 

пов'язані з породами-колекторами, дозволяє проводити інтерполяцію вмісту 

загального органічного вуглецю у випадку недостатньої кількості кернового 

матеріалу.  

Для виміру опорних величин криві зводяться у дрібнозернистій породі 

без органічної речовини, вуглеводнів. Ці умови виконуються, коли дві криві 

перекривають одна одну на значному діапазоні глибини. Величина 

розходження двох кривих встановлює наявність інтервалів багатих 

органічною речовиною чи вуглеводнями. Відстань між кривими, позначена 

як ΔlogR, може бути виміряна на кожному інтервалі свердловини.  

З опорного інтервалу беруться опорні значення бокового і акустичного 

каротажу, які необхідні для підрахунку вмісту загального органічного 

вуглецю, для кожного досліджуваного інтервалу необхідно знаходити 

окремий опорний інтервал і визначати опорні значення АК і БК повторно.  

Розрахунки величини ΔlogRАК проводять за кривою акустичного і 

бокового каротажу за наступною формулою: 

 

,                                (4.22) 

 

де ρ – питомий електричний опір (покази кривої БК), Ом/м; 

ρо – питомий електричний опір в опорному інтервалі, Ом/м; 

ΔT – покази акустичного каротажу (інтервальний час), мкс/фт; 

ΔTо – покази акустичного каротажу в опорному інтервалі, мкс/фт. 

Величина ΔlogR лінійно пов'язана з вмістом органічного вуглецю і є 

функцією від термічної зрілості органічної речовини (LOM). Існує залежність 
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(рис. 4.1) [78, 79], за допомогою якої можна визначити величину LOM з 

відомої величини відбиваючої здатності вітриніту в маслі. 

З графіку (рис. 4.1) визначається величина LOM для обчислення вмісту 

органічного вуглецю. Емпірична формула для визначення вмісту органічного 

вуглецю у глинистих породах має наступний вигляд: 

 
)0,1688-(2,29710logТОС LOM

AKR = ,                               (4.23) 

 

де ТОС – загальний вміст органічного вуглецю, %. 

 

 

Рисунок 4.1 – Графічна залежність термічної зрілості органічної речовини 

відбиваючої здатності вітриніту в маслі за [78, 79] 

 

Вміст вуглецю у сланцевих породах вимірюється у відсотках і, як 

правило, складає від 0,8 до 1,6 %. Виходячи з цих міркувань, якщо в 

опорному інтервалі були нульові покази вмісту органічного вуглецю, то до 

обрахованих результатів необхідно додати 0,8-1,6 %. 

Інформація з петрофізичної моделі зв’язку органічної речовини і 

геофізичних параметрів обумовлює можливість використання попередньої 

методики. Застосовуються методи (АК, ГГК-Г і НГК, БК), які є базовими для 
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визначення вмісту органічної речовини [77, 80].  

Спеціальними дослідженнями отримана стохастична залежність для 

визначення ΔlogRНГК з використанням коефіцієнта загальної пористості, 

розрахованого з кривої нейтронного гамма-каротажу: 

 

)−(+)(=
ОппoНГК ККR 4loglog 10  ,                            (4.24) 

 

де Кп – загальна пористість по НГК, %; 

Кпo – загальна пористість по НГК в опорному інтервалі, %. 

За результатами досліджень отримана стохастична залежність для 

визначення ΔlogRГГК-Г з використання кривої гамма-гамма густнного методу: 

 

)−(−)(= − ooГГГКR  52loglog 10 ,                                (4.25) 

 

де δ – густина породи, кг/м3; 

δо – густина породи в опорному інтервалі, кг/м3. 

Отже, позитивною рисою розглянутої методики є можливість 

використання опорних (еталонних) інтервалів-пластів. Така особливість 

автоматично проводить ідентифікацію об’єкта дослідження і враховує 

геологічні особливості родовища. 

Компанією Henderson Petrophysics проведено модернізацію методики у 

розширені літотипи порід. Ця розробка опублікована Куіном Пассі [85] і 

базується на технології ΔlogR. Попередня методика ΔlogR створена для 

визначення вмісту органічного вуглецю у глинистих сланцях. Оновлена 

методика дозволяє визначати вміст органічної речовини у широкому спектрі 

фацій від чистих пісковиків до чистих глин. Методика дозволяє виявляти як 

багаті органічною речовиною інтервали, так і насичені вуглеводнями 

традиційні породи-колектори. 

Основною відмінністю оновленої методики є формалізація умов 

прийняття рішення з виявлення скупчень нетрадиційних вуглеводнів для 

виявлення нафтогазоматеринських порід. Позитивними рисами методики є: 
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– можливість розрахунку загального вмісту органічного вуглецю у 

широкому спектрі фацій – від чистих пісковиків до чистих сланців; 

– методика ΔlogR використовує типові і доступні методи ГДС; 

– швидкий метод інтерпретації і визначення перспективності покладів. 

Розглянуті методики визначення вмісту органічної речовини та 

прогнозування газоперспективності дрібнозернистих глинисто-алевритових 

порід з високим вмістом керогену за комплексом геофізичних методів, 

зазвичай, використовуються геофізичними підрозділами. Питання 

встановлення власних коефіцієнтів у рівняннях залежності параметрів 

керогену і властивостей геофізичних полів є складною задачею, яка потребує 

достатньої кількості фактичного матеріалу лабораторних досліджень керну. 

Тому дослідження взаємозв’язків властивостей геофізичних полів і 

розширення використання комплексних геофізичних параметрів для оцінки 

вмісту керогену, на теперішній час залишається актуальною задачею.  

 

4.2 Особливості вимірювання параметрів геофізичних полів та 

відображення властивостей органічної речовини у фізичних полях 

Розглянемо особливості будови дрібнозернистих, низькопроникних 

глинисто-алевритових гірських порід і іх зв'язок з вмістом органічної 

речовини та відображення цих властивостей у параметрах геофізичних полів. 

Породи з високим вмістом керогену, як правило, характеризуються 

підвищеним вмістом глинистої фракції. За даними роботи [71] у 

дрібнозернистих осадових породах, які одночасно є колекторами, 

материнськими породами і характеризуються високим вмістом органічної 

речовини та мають низьку пористість і дуже низьку проникність, міститься 

сланцевий газ. 

При дослідженні характеристик продуктивних порід звертається значна 

увага на вивчення дисперсних властивостей породи. Основним джерелом 

дисперсності речовини у колекторі є глинистий матеріал, який обумовлює 

адсорбційні властивості породи у різних формах їх існування, і впливає на 
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параметри водонасичення, природну питому радіоактивність, потенціали 

самочинної поляризації та ін. Наявність глинистого матеріалу та органічної 

речовини визначає як колекторські властивості, так і параметри фізичного 

поля, які вимірюються у свердловині.  

Мінеральний склад глинистої фракції, що утворює цемент породи, є 

різноманітним, і визначає адсорбційні властивості та інтенсивність природної 

радіоактивності гірських порід. У постседиментаційний період басейну 

осадонакопичення починається формування породи і утворення 

цементуючого матеріалу. Процес утворення цементу призводить до 

урізноманітнення його мінерального складу, форм залягання у поровому 

просторі і збільшення вмісту. Найбільш розповсюдженим типом цементу є 

глинистий. Вміст глинистого цементу в алевролітових та аргілітових породах 

більший ніж у піщаних утвореннях. Це пояснюється тим, що умови 

формування алевролітів і аргілітів сприяють накопиченню глинистих 

мінералів.  

За генезисом цемент може бути первинним і вторинним. До його 

складу можуть входити всі зазначені вище компоненти. Первинний цемент 

поступає у вигляді тонкого замулення води дисперсними частинками, а 

також утворюється внаслідок хімічних реакцій у середовищі 

осадонакопичення. Накопичення такого цементу проходить одночасно з 

відкладами уламкової частини. Вторинний цемент виникає на стадії 

катагенезу. 

Природу та інтенсивність геофізичних аномалій у значному ступені 

обумовлює присутність дисперсних мінералів (глинистості) у гірських 

породах. Особливо це відноситься до глинисто-алевролітових порід 

збагачених органічною речовиною. Оскільки гірські породи відносяться до 

багато параметричних моделей, розглянемо особливості впливу органічних 

залишків на формування геофізичних аномалій і на їх інтенсивність на 

реальному геолого-геофізичному матеріалі отриманому при досліджені ДДЗ.  

Багато наукових праць присвячено дослідженню вмісту природних 
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радіоактивних елементів у гірських породах [87, 88]. Природа 

радіоактивності глинистих порід обумовлена адсорбційними властивостями 

глинистих мінералів за рахунок їх дисперсності та вмісту органічного 

матеріалу. Величина інтенсивності гамма-променів залежить від умов 

накопичення осадів, які обумовлені джерелами руйнування інтрузивних і 

ефузивних порід, в основному, кислого складу. Ці породи володіють високою 

радіоактивністю. Глини, що утворилися у результаті перевідкладання 

осадових порід, будуть мати радіоактивність, що відповідає дисперсності 

(ємності катіонного обміну) глинистого мінералу, а глини з високою 

концентрацією органічної речовини, у зв’язку з підвищеною їх адсорбційною 

властивістю, здатні також накопичувати солі радіоактивних ізотопів.  

Результати статистичних досліджень показали високу кореляцію між 

вмістом урану і вмістом органічних речовин [80, 87-91]. Хоча емпіричний 

зв'язок задовільний, фізична модель для пояснення цього співвідношення 

дуже складна.  

Є приклади відомих материнських порід які взагалі не проявляють 

помітної аномалії радіоактивності. Таким прикладом є озерні відклади [75]. 

Паралельно цьому факту існують задокументовані приклади материнських 

порід, які формувались як озера і зараз характеризуються значними 

аномаліями вмісту урану [91]. Експериментами Манна і Файфа [92] 

встановлено, що деякі види водоростей характеризувались високою 

концентрацією урана. У роботі Левенталя [91] зроблено припущення, що 

концентрація урану в керогені залежить від типу органічної речовини, з якої 

він утворився. Велика кількість факторів впливає на розподіл урану в 

середовищі, і дуже складно стверджувати який саме вплинув у конкретному 

випадку утворення материнських порід. 

Вважається, що кероген другого типу характеризується підвищеною 

радіоактивністю у зв’язку з вмістом урану, що входить до його складу, а у 

керогені, утвореному при озерному процесі седиментації, не можна 

проводити паралелі між рівнем радіоактивності та загальним вмістом 
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органічного вуглецю, лише визначати вміст глинистої складової. 

Важливим моментом у питанні встановлення зв’язку радіоактивності з 

органічною речовиною є дослідження природи радіоактивності порід. З цією 

метою нами будуть використані результати лабораторних вимірів 

концентрацій радіоактивних елементів порід ДДЗ. Природна радіоактивність 

гірських порід зумовлена присутністю радіоактивних елементів: калію, урану 

(радію) і торію (K, U(Ra) і Th) та їх концентрацією. При вивченні природної 

радіоактивності порід одним з центральних питань є дослідження розподілу 

концентрацій природних радіоактивних елементів у окремих літотипах. З 

цього приводу розглянемо можливості накопичення радіоактивних елементів 

у гірських породах.  

Сполуки урану при руйнуванні гірських порід транспортуються у 

вигляді уламкового матеріалу або переходять під дією поверхневих і 

ґрунтових вод у розчин і мігрують у басейн осадонакопичення. Первинні 

уранові мінерали зустрічаються частіше у гранітних пегматитах та породах, 

що утворились при застиганні залишкової силікатної магми. До основних 

мінералів відносяться UO2 і уранова смоляна руда U3O8, яка вміщує невелику 

кількість Th. У процесі міграції ці руди підлягають впливу води і розчинів 

солей, внаслідок чого утворюються вторинні мінерали, такі як уранілванадад 

калію K2(UO2)2(VO4)2∙nH2O, отеніт Ca(UO2)2(PO4)2∙nH2O та інші. У водних 

розчинах уран може знаходитись у декількох валентних сполуках. Частіше у 

водних розчинах зустрічається UСl3. Уран дуже вільно утворює комплексні 

сполуки. Особливо міцні комплекси утворюються з такими 

комплексоутворювачами, як карбонат-, ацетат-, фосфат-, сульфат-іони. 

Сполуки урану з вуглецем утворюють карбіди урану UC, UC2, U2С3, які 

реагують при нормальних умовах з водою і утворюють при цьому Н2 і суміші 

різних вуглеводнів.  

Такий характер розподілу урану обумовлює присутність у 

тонкодисперсних частинах породи комплексних солей урану за рахунок 

тільки адсорбційних процесів, і тому концентрація U(Ra) у глинистих 
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породах буде обумовлена мінеральним складом глинистої фракції, тобто її 

адсорбційним властивостями.  

Питання про форми зв’язку урану з органічною речовиною є достатньо 

складним [93]. Деякі автори [94] допускають, що у продуктах бітумного ряду 

вміст урану може бути як у формі уранових мінералів, так і у формі 

уранорганічних сполук. Але для гумусових речовин характерна відсутність 

мінеральних форм знаходження урану. Сполуки урану і вуглеводнів 

реагують з водою, причому, склад і будова органічної речовини являється 

дуже складною. При розщеплені вихідного рослинного залишку, який 

складається з вуглеводнів, білків, лігніну, смол, жирів, у породах можуть 

виникати різні продукти розпаду. Одночасно ідуть процеси синтезу з 

утворенням більш складних органічних сполук. Так, внаслідок процесів 

синтезу іде гуміфікація органічних залишків, тобто утворення нової 

речовини – гумусу, який не існує у вихідних органічних залишках і 

продуктах їх розпаду. Гумус має широке розповсюдження в органічних 

речовинах гірських порід. У деяких випадках його вміст доходить до 80-90 % 

від загальної кількості органіки. На наш погляд, головною фізичною 

характеристикою гумінових кислот є те, що вони не є компактними, а мають 

“губчасту” будову з мікропорами. Будова гумінових кислот характеризує їх 

дуже високі сорбційні властивості [95]. З представленого матеріалу витікає, 

що концентрація урану в породах пов`язана також з адсорбцією сполук урану 

з розчинів; завдяки високим сорбційним властивостям гумітів. Крім того, 

сполуки урану з вуглецем утворюють карбіди урану UC, UC2, U2С3, які 

реагують з водою і утворюють при цьому Н2. Додаткове утворення водню 

буде зменшувати значення вторинного гамма-поля і вказувати на присутність 

органічної речовини.  

Роботами Дж. Вайна показано, що гумусові утворення вміщують в 10 

разів більше урану, ніж сапропель осаду болота. Ця робота певною мірою 

підтверджує наші припущення. Отриманий висновок буде закладено у 

модель природної радіоактивності гірських порід при дослідженні 
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глинистості.   

Важкорозчинні сполуки торію після міграції, внаслідок руйнування 

гірських порід, розташовуються в уламкових і акцесорних мінералах. При 

транспортуванні у водних потоках торій переходить у колоїдний розчин і у 

такій формі може мігрувати на великі глибини басейну осадонакопичення і, 

тим самим, збагачувати глинисті породи. Такий шлях міграції є загально 

прийнятою моделлю зв’язку торію з характеристиками гірських порід [88, 96, 

97]. Але, за даними досліджень [98], сполуками торію можуть також бути 

розчинні солі, до яких відносяться нітрат, сульфат і хлорид торію. Тh(NO3)4 

кристалізується з 4, 5 і 6 молекулами води. Найбільш стійкий Тh(NO3)4 
.5Н2О, 

який дуже добре розчиняється у воді. Відмічена нами наявність сполук торію 

які можуть розчинятися у воді, дозволила значною мірою пояснити характер 

розподілу торію в деяких інтервалах розрізів з високим ступенем зв’язку 

дисперсних частинок і вмістом торію. У роботах [99, 100] також вказано, що 

торій поступає у седиментаційний басейн не тільки у грубоуламковому 

вигляді.  

Наведені властивості сполук торію дозволяють характеризувати 

розповсюдження елементу у вигляді уламкових залишків, що залишаються у 

породі при руйнуванні або транспортуються у водному потоці з колоїдами і 

механічними уламками, крім того, нами припускається, можливість міграції 

торію в розчині. Частка розчинених торієвих сполук набагато менше 

уламкових. При моделюванні природної радіоактивності 

використовуватимуться розглянуті особливості розподілу торію в породах. 

Присутність калію обумовлена в основному закономірностями 

розподілу глинистих мінералів. Калій знаходиться тут не тільки у 

мінеральній формі, але й у формі сорбованій. Розподіл глинистих мінералів у 

межах одного родовища і навіть у межах одного структурного горизонту, 

пов`язаний з дуже складними співвідношеннями мінерального складу [101]. 

Глинисті мінерали різняться суттєво за параметрами адсорбційних 

властивостей. Так, наприклад, каолініт за величиною ємності катіонного 
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обміну має у 20 разів менше значення у порівнянні з монтморилонітом. 

Таким чином, зміна концентрації калію в гірських породах тісно пов’язана з 

кількістю і мінеральним складом глинистого цементу. Деякою мірою за 

рахунок сорбційних властивостей, концентрація може бути пов’язана з 

вмістом розчинних сполук калію в басейні осадонакопичення [102].  

Розглянемо характеристику розподілу природних радіоактивних 

елементів урану (радію), торію та калію в карбонових відкладах центральної 

частини ДДЗ.  

Виміри концентрацій природних радіоактивних елементів проводились 

у лабораторних умовах на гамма-спектрометричному аналізаторі, який 

дозволяє розподіляти гамма-кванти за енергією калію (40К) = 1,46 МеВ, U(Ra) 

= 1,76 МеВ і Th =2,62 МеВ. Зразки керну відбирались із кам’яновугільних  

відкладів центральної частини ДДЗ за літотипом аргіліти, алевроліти і 

пісковики (фондові матеріали ДГП «Укргеофізика») [103].  

При дослідженні характеристик порід різних літотипів звертається 

значна увага на вивчення дисперсних властивостей породи. Основним 

джерелом дисперсносної фракції є глинистий матеріал та органічні речовини, 

які обумовлюють адсорбційні властивості породи у різних формах їх 

існування та визначають величину параметра водонасичення, природну 

питому радіоактивність.  

Використовуючи результати вимірів концентрацій радіоактивних 

елементів, шляхом визначення середніх значень, складемо загальну 

характеристику природної радіоактивності. У таблиці 4.1 представлені 

результати аналізу геофізичної і геологічної інформації (Додаток А, 

табл. А.1). Літотипи порід у залежності від віку і місцезнаходження 

охарактеризовані вмістом природних радіоактивних елементів. Виходить, що 

розподіл радіоактивних елементів підпорядковується загальній 

закономірності – відбувається поступове зменшення вмісту калію, радію і 

торію при переході від аргілітів, які характеризуються найбільшими 

значеннями природної радіоактивності, до алевролітів і пісковиків. 
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Аргіліти візейського, серпуховського ярусів нижнього і середнього 

карбону на Котельвівській та Абазовській площах характеризуються 

приблизно однаковими значеннями вмісту калію – (2÷2,8) %, торію – 

12,8·10-4 % та урану(радію) 5,6·10-4 %. У відкладах верхнього карбону на 

площах Котельвівській та Розпашнівській, аргіліти характеризуються більш 

підвищеними значеннями вмісту калію (3,1 %), що пов’язано із присутністю 

таких глинистих мінералів як ілліт, серицит, гідробіотит. Аргіліти з 

домішками органічної речовини (вуглисті) турнейського та візейського 

ярусів на родовищах Яблунівське, Софіївське, Тутовське, характеризуються 

підвищеними значеннями урану (радію) – 9,5÷8.4·10-4 % та торію – 

27÷3,8·10-4 %. Окремо відмітимо низькі значення вмісту калію 0,4÷0,9 %, що 

не властиво аргілітам. Такий розподіл радіоактивних елементів пояснюється 

прибережними, болотистими умовами осадонакопичення, в яких проходило 

накопичення каолініту, а також урану (радію) та торію за рахунок додаткової 

адсорбції органічною речовиною.  

Аргіліти алевролітисті, слюдисті турнейського і візейського ярусів на 

Яблунівській, Софіївській, Тутівській площах відмічаються наступним 

вмістом калію – 2,5 %, урану (радію) – 5,5·10-4 %, торію – 17,0·10-4 %. 

Високим вмістом калію характеризуються породи, які утворилися в умовах 

глибоководного кислого середовища, де проходило накопичення мінералів із 

вмістом К, таких як гідромусковіт та інші. Зменшення вмісту калію 

супроводжується зміною умов осадонакопичення при переході до 

прибережних і континентальних, де переважають такі глинисті мінерали, як 

серицит і каолініт. 

Радіоактивність пісковиків змінюється у залежності від 

мінералогічного складу скелету і цементу. Пісковики нижнього карбону на 

Яблунівській, Котельвівській, Софіївській, Абазовській площах, 

характеризуються низькими значеннями калію – (0,1÷0,4) %, урану – 

(1,5÷2,7)·10-4 % та торію – (2÷3)·10-4 %, за виключенням Софіївської та 

Яблунівської площ, де вміст Th у пісковиках різко зростає до (10÷20)·10-4 %. 
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Пояснюється це наявністю в пісковиках слюд, що вміщують торій, таких як 

біотит та ін. 

У залежності від фаціальних умов процесу осадонакопичення, 

мінералогічний склад одних і тих же літологічних типів може змінюватись, 

що призводить до зміни вмісту радіоактивних елементів. Так, відклади 

нижнього карбону Яблунівської, Софіївської, Тутовської площ 

характеризуються наявністю аргілітів алевролітистих, аргілітів вуглистих та 

кремнистих, які відрізняються за вмістом природних радіоактивних 

елементів. 

На Гадячській площі, де досліджено зв’язок зміни вмісту керогену з 

глибиною заляганням відкладів за даними відбиваючої здатності вітриніту, 

проведено аналіз характеристики співвідношення концентрацій 

радіоактивних елементів для аргілітів і пісковиків. Результати вимірів вмісту 

калію, урану (радію) і торію, отримані у лабораторних умовах на керновому 

матеріалі зі свердловин 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 487, наведені у додатку А, табл. 

А.1. 

Співвідношення вмісту радіоактивних елементів у породі на 

конкретному родовищі в інтервалі продуктивних пластів дозволяє у 

загальному визначитися з тенденціями утворення осадових порід. Основними 

джерелами накопичення радіоактивних елементів є дисперсна фракція 

породи і вміст органічної речовини. Окремо розглянемо аргіліти, алевроліти 

та пісковики. Побудуємо ранжирований ряд за вмістом калію і співставимо з 

вмістом урану (радію) (рис. 4.2). 

 Концентрація калію в основному відповідає вмісту глинистих 

мінералів, тобто їх дисперсності, а відхилення можуть спостерігатися при 

наявності слюдистих аргілітів. Вміст калію спочатку інтенсивно зростає до 

точки 38 (рис. 4.2, а), а потім збільшується поступово. Перша ділянка 

відноситься до глинисто-алевролітових порід, а ділянка поступового 

збільшення характеризує аргіліти. Графік розподілу вмісту урану (радію) 

характеризується у першій частині зростанням концентрації, а у другій – 
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незначним зменшенням. Така поведінка розподілу U(Ra) вказує на те, що 

концентрація радіоактивного елементу залежить не тільки від адсорбційних 

властивостей глинистих мінералів, але і від вмісту керогену. В інтервалі 

точок 25 – 44, вміст калію становить (1,7÷2,1) %, а вміст урану (радію) 

зростає до (6,9÷8,1) 10-4 %. Така характеристика вказує на те, що глиниста 

фракція породи збагачена органічною речовиною.  

На рисунку 4.2, б наведені результати співставлення вмісту урану (радію) з 

вмістом торію. Значення концентрації урану (радію) представлено 

ранжированим рядом. На графіку можна спостерігати дві зони: перша від 

точки 1 до 69 і друга від 70 до 128 точки, які характеризуються різним типом 

поведінки елементів. Перша зона характеризується меншими значеннями 

урану (радію) і більшими значеннями торію, крім того, торій має більшу 

розбіжність у значеннях концентрації. Друга зона характеризується 

зростанням урану (радію) і відносним зменшенням концентрації торію. Така 

характеристика вказує на те, що у першій зоні є більша частка впливу 

дисперсної частки породи, а у другій – зростає вплив органічної речовини на 

вміст урану (радію). Характеристика розподілу урану (радію) і торію 

підтверджує вплив глинистих мінералів, але залежить і від вмісту керогену. 

У інтервалі точок 25 – 44, вміст калію складає (1,7÷2,1)%, а вміст урану 

(радію) зростає до (6,9÷8,1) 10-4%. Така характеристика вказує на те, що 

глиниста фракція породи  збагачена органічною речовиною.  

На рисунку 4.2в показані результати співставлення вмісту калію з 

вмістом торію. Значення концентрації калію представлено ранжированим 

рядом. На графіку також можна спостерігати дві зони: перша від точки 1 до 

67 і друга від точки 68 до 128, які характеризуються різним типом поведінки. 

У першій зоні глинисто-алевролітових порід, вміст торію збільшений, а в 

зоні аргілітів торій зменшується, що пояснюється зміною дисперсності 

глинистої фракції. Співвідношення концентрацій природних радіоактивних 

елементів урану (радію) і калію може бути критерієм розділення глинистих 

порід на групи/пласти з вмістом органічної речовині та без органіки. 
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Таблиця 4.1 

Середні значення природних радіоактивних елементів за даними [103] 

Літологія порід Аргіліт Аргіліт вуглистий Алевроліт Пісковик мономіктовий 

Нафтогазові  

родовища 

К, 

% 

U(Ra). 10-4, 

% 

Th.10-4, 

% 

К, 

% 

U(Ra).10-4, 

% 

Th.10-4, 

% 

К, 

% 

U(Ra).10-4, 

% 

Th.10-4, 

% 

К, 

% 

U(Ra).10-4, 

% 

Th.10-4, 

% 

 Нижній карбон, турнейський ярус 

Яблунівське    0,97 9,5 9,1    0,3 1,3 10,9 

Софіївське       0,3 4,6 17,1 0,2 2,7 20,2 

 Нижній карбон, візейський ярус 

Яблунівське    0,5 8,4 30,1 0,68 5,3 15,9 0,2 0,7 1,7 

Абазовське 2,9 6,1 13,0          

Котельвівське 2,8 6,3 11,9    1,9 4,6 10,7 0,2 1,1 2,1 

Софіївське    0,4 7,9 27,4 0,7 4,2 16,9 0,2 3,8 10,2 

Тутовське    0,4 8,7 37,4 0,3 5,6 26,6 0,5 2,5 11,6 

 Нижній карбон, серпуховський ярус 

Абазовське 2,8 6,3 13,5    1,7 6,4 11,5 0,8 3,0 8,1 

Котельвівське 2,6 5,5 12,3    2,2 7,2 13,1 0,2 1,6 2,8 

 Середній карбон 

Абазовське 3,2 5,4 14,4    1,4 2,8 7,4    

Котельвівське 2,2 4,1 10,5    3,0 5,5 14,9    

Розпашнівське 3,4 4,8 11,8       2,3 3,0 7,1 

 Верхній карбон 

Котельвівське 2,9 8,4 12,4    2,6 6,4 16,8    

Розпашнівське 3,1 4,0 10,7    2,5 5,7 9,1    

Софіївське 2,5 4,4 10,1    1,4 2,5 4,7 0,5 1,3 1,2 
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Рисунок 4.2 – Діаграми розподілу вмісту радіоактивних елементів 

у породах Гадячського родовища (на основі даних з Таблиці А1) 



 

127 

У теперішній час існує серійна апаратура для виміру концентрацій 

радіоактивних елементів у свердловині, і встановлений нами критерій 

дозволить проводити діагностику наявності органічної речовини. 

На Гадячській площі, за даними аналізу керну відібраного із 

свердловини № 487, побудовано графік зв’язку зміни відбиваючої здатності 

вітриніту з глибиною залягання глинистих порід (рис. 4.3). Встановлена 

залежність характеризується високим коефіцієнтом кореляції R=0,91. На 

основі цих досліджень визначається наявність газогенеруючих товщ. 

 

R0=(Н-2108,3)/3335,3

R = 0,91
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Рисунок 4.3 – Графік зміни відбиваючої здатності вітриніту з глибиною 

для свердловини № 487-Гадячська (на основі даних з Таблиці А1) 

 

Використовуючи результати виміру концентрації урану (радію) у 

свердловині № 487 нами побудовано зв’язок розподілу U(Ra) з глибиною. 

Для аналізу вибрані зразки тільки аргілітів. Попередньо доведено, що вміст 

органічної речовини в аргілітах визначає концентрацію U(Ra). На рисунку 

4.4 наведено рівняння, яке має коефіцієнт кореляції R=0,88 і вказує на 
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закономірну зміну концентрації радіоактивного елементу U(Ra) з глибиною, 

тобто з глибиною концентрація U(Ra) збільшується. Характер функції зміни 

відбиваючої здатності вітриніту R0 з глибиною та функції зміни величини 

концентрації радіоактивного елементу U(Ra) з глибиною мають подібний вид 

функції. Такий характер виду залежностей вказує на пряме відображення 

параметрів органічної речовини в полі природного гамма-випромінення. 

U(Ra)=(Н-2713,6)/252,6

R=0,88
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Рисунок 4.4 – Графік зміни концентрації урану (радію) з глибиною для 

свердловини №487-Гадячська (на основі даних з Таблиці А1) 

 

Висновки 

 

Аналіз фактичного матеріалу з розподілу вмісту радіоактивних 

елементів дозволив встановити наявність відображення органічної речовини 

у фізичному полі природної гамма-ативності. Співвідношення концентрацій 

природних радіоактивних елементів урану (радію) і калію може бути 

критерієм розділення глинистих порід на різновиди з вмістом органічної 

речовині та без органіки.  
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Характер зміни концентрації U(Ra) з глибиною дає підтвердження 

ефективності використання радіоактивних методів, особливо методу 

природної гамма-активності, для аналізу параметрів, які характеризують 

кероген.  

Розглянуті методики визначення вмісту органічної речовини та 

прогнозування газоперспективних дрібнозернистих глинисто-алевритових 

порід з високим вмістом керогену за комплексом геофізичних методів 

використовуються у сучасних геофізичних підрозділах. Питання 

встановлення власних коефіцієнтів, у рівняннях залежності параметрів 

керогену і властивостей геофізичних полів, є складною задачею, яка потребує 

достатню кількість фактичного матеріалу лабораторних досліджень керну. 

Тому дослідження взаємозв’язків властивостей геофізичних полів і 

розширення використання комплексних геофізичних параметрів для оцінки 

вмісту керогену і на теперішній час залишається актуальною задачею. 

Встановлені недоліки і переваги двох напрямків визначення загального 

вмісту органічної речовини геофізичними методами. 

Проведений аналіз петрофізичних моделей зв’язку властивостей 

глинисто-алевритових порід з високим вмістом органічної речовини, вказує, 

на наявність відображення аномальної характеристики керогену в 

геофізичних полях та можливість прогнозувати перспективні ділянки на 

виявлення покладів газу нетрадиційного типу в низькопроникних глинисто-

алевритових породах. 
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РОЗДІЛ 5 

ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ ТА 

ВЛАСТИВОСТЕЙ ОРГАНІЧНОГО ВУГЛЕЦЮ ЗА ДАНИМИ 

ГЕОФІЗИЧНИХ МЕТОДІВ 

 

Використання геофізичної інформації для розв’язання будь-якої 

геологічної задачі базується на досліджені зв’язків фізичних характеристик 

гірських порід з їх геолого-промисловими параметрами 104 - 107. Існує ряд 

геофізичних методів, які використовуються для вивчення тонкодисперсності 

порід-колекторів, як було вказано вище. У вивченні розповсюдження 

органічної речовини у породах нафтогазових родовищ вагоме місце 

займають дослідження методами радіоактивного каротажу [77, 80]. У 

загальному, за результатами методів радіоактивного каротажу можна 

визначити вміст органічної речовини (ТОС), коефіцієнт пористості і 

глинистості. Проведемо дослідження зв’язку нейтронної характеристики і 

природної радіоактивності порід глинисто-алевролітового типу з вмістом 

органічної речовини. 

 

5.1 Аналіз розподілу геофізичних параметрів порід глинисто-

алевролітового тину 

 

Нейтронні властивості гірських порід і характер співвідношення з 

природною радіоактивністю, відображають реальну характеристику 

утворення продуктивних покладів. Детальне дослідження зв’язку параметрів 

гамма-поля і нейтронних властивостей значно підвищує об’єктивність 

створення схем розташування зон із різною динамікою накопичення 

дрібнодисперсної фракції у породах глинисто-алевролітового типу, а також 

порід збагачених керогеном.  

Розглянемо модель зв’язку нейтронних і геологічних характеристик 

порід. Модель середовища дозволяє досліджувати взаємозв’язки геологічних 

і фізичних параметрів породи. Вона, з одного боку, адаптує наші уявлення у 
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вигляді системи рівнянь у реальну характеристику об’єкту, а з іншого, 

представляє експериментальні дослідження у вигляді замкненої системи 

об’єктивно існуючих законів, які характеризують геологічне середовище. 

Система рівнянь визначається параметричним описом геологічного об’єкту і 

необхідними межами вирішення геологічної задачі. Геологічне середовище є 

складнопобудованою і неорганізованою структурною системою, яка може 

описуватися різними фізичними законами, деякі з яких можуть взаємно 

виключати один одного, але, в решті-решт, описують реальні взаємозв’язки 

параметрів нейтронного поля і геологічного об’єкту [108, 109]. 

Формалізація процесу проведення моделювання дозволяє чітко 

визначати можливості отримання параметричного опису геологічного 

об’єкту на основі існуючої вимірювальної інформації і спрямовувати процес 

моделювання на вирішення поставленої задачі. Характеристика фізичного 

поля, яке вимірюється геофізичним методом і опис параметрів геологічної 

моделі дозволяють обрати відповідний алгоритм моделювання.  

Моделювання нейтронних характеристик порід-колекторів газових 

родовищ України проводиться для теригенного комплексу порід глинисто-

алевролітового типу з вмістом органічної речовини. Головною особливістю 

нейтронної моделі є те, що нейтронні параметри для опису моделі можна 

вибрати в залежності від методу, що проводиться на свердловині. На 

сьогодняшній день, широко використовують метод нейтронного гамма-

каротажу, який дозволяє реєструвати інтенсивність вторинного гамма-

випромінювання, утвореного внаслідок поглинання швидких нейтронів 

середовищем зі сповільнючими властивостями. Для порід глинисто-

алевролітового складу водень є одним з основних поглинаючих хімічних 

елементів. Метод нейтрон-нейтронного каротажу за тепловими нейтронами 

визначає щільність теплових нейтронів утворених при сповільнені швидких 

нейтронів до теплової енергіє на елементі водень. При дослідженні вмісту 

керогену за матеріалами попередніх геофізичних досліджень, необхідно 

використовувати метод НГК, а при інтерпретації інформації сучасних 
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методів дослідження свердловин можливо використовувати метод ННК-Т. 

Наявність водню в породі визначає інтенсивність показів нейтронного-

гамма-каротажу та щільність утворених теплових нейтронів за рахунок 

вмісту зв’язаної води, пластової води, водню у складі вуглеводневих сполук 

та водню в керогені. Чим вище генераційний потенціал керогену – тим вище 

водневий індекс, що, у свою чергу, відносно звичайних глинистих порід, 

збільшує аномалії показів НГК чи ННК у присутності керогену. Крива 

нейтронної пористості (перерахована з кривої нейтронного гамма-каротажу, 

або з нейтрон-нейтронного каротажу за тепловими нейтронами) реагує на 

присутність водню у формації. 

Водневий індекс визначається як кількість атомів водню в одному 

кубічному сантиметрі зразка поділена на число атомів водню в одному 

мілілітрі води (ωв=1 для води). Середнє значення водневого індексу керогену 

складає ωкер = 0,69 [95, 98, 103, 104].  

Сповільнення швидких нейтронів до утворення гамма-квантів або 

теплових нейтронів відбувається за загальною адитивною моделлю: 
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де Іnγ – інтенсивність утворених вторинних гамма-квантів породи;  

Іnγi – інтенсивність утворених вторинних гамма-квантів кожної складової 

частини глинистої породи; 

Іnn – інтенсивність утворених теплових нейтронів; 

Іnni – інтенсивність утворених теплових нейтронів кожної складової частини 

глинистої породи;  

B, D – масштабні коефіцієнти;  

ξі – складова частка кожної фракції породи. 

Для порід глинисто-алевролітового складу з домішками керогену, 
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загально прийнята модель запишеться наступною формулою: 
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де Іnγ
вв, Іnγ

зв, Іnγ
кер, Іnγ – інтенсивність вторинного гамма-випромінення у 

вільній воді, зв’язаній воді, керогені та виміряна навпроти досліджуваного 

пласта, відповідно; 

Кп – коефіцієнт пористості; 

Кзв – коефіцієнт вмісту зв’язаної води; 

Ккер – коефіцієнт вмісту органічної речовини (ТОС). 

Для визначення коефіцієнта пористості породи глинисто-

алевролітового складу, як функції нейтронної пористості за даними 

нейтронного гамма-каротажу, використовується рівняння: 

 

керкерзвзввввп VVVК  ++= ,                                     (5.4) 

 

де Кп – загальна пористість, %; 

Vвв – об’єм вільної води; 

Vзв – об’єм зв’язаної води; 

Vкер – об’єм керогену. 

У представленій моделі об’єм керогену описується загальним вмістом 

водню. Створення пертофізичних моделей, як було відмічено вище, є 

головним інструментом для аналізу зв’язків геологічних і фізичних 

параметрів. Дослідження взаємозв’язків виміряних у свердловині фізичних 

параметрів, які відображають вплив геологічних чинників на геофізичне 

поле, є необхідною задачею вивчення доцільності застосування геофізичного 

методу.  

Для вивчення характеру зв’язків, вибрано свердловину Артемівська-1, 

де проведені геофізичні дослідження за методами виміру електричного, 

радіоактивного і нейтронного полів. Вивчення результатів вимірів 
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здійснювалось для окремих інтервалів, які характеризують певні геологічні 

особливості. Результати, одержані для одного інтервалу, за необхідністю, 

об’єднуються в один геологічний простір і представляють єдину сукупність, 

яка дозволяє безпосередньо встановлювати ступінь відображення 

геологічних властивостей об’єктів з параметрами фізичного поля.  

Дослідження зв’язків геологічних і геофізичних властивостей порід 

базується на основі лабораторних і свердловинних досліджень параметрів 

геофізичних полів. Запропоновано велику кількість стохастичних і 

математичних моделей [82, 84, 97, 104-106 та ін.], які розкривають зв’язки 

геологічних параметрів і геофізичних полів і дають можливість прогнозу 

розподілу геологічних властивостей порід за даними геофізичних досліджень 

свердловин. У нашій роботі досліджено властивості геологічних параметрів 

шляхом дослідження розподілу геофізичних параметрів виміряних у 

свердловині. Встановлені зв’язки між геофізичними параметрами 

сприятимуть можливості виділення глинисто-алевролітових товщ з 

підвищеним вмістом органічної речовини. 

Розглянемо взаємозв’язок параметрів природного радіоактивного поля, 

виміряних методом гамма-каротажу, та інтенсивністю утворення теплових 

нейтронів, одержаних за показами нейтрон-нейтронного каротажу за 

тепловими нейтронами, тобто зміну кількості водню з вмістом природних 

радіоактивних елементів, для порід глинисто-алевролітового типу. Характер 

взаємозв’язку показів нейтрон-нейтронного каротажу за тепловими 

нейтронами та показів нейтронного гамма-каротажу за вмістом водню 

однаковий (сучасна апаратура НГК, ННК-Т використовує заінверсійні зонди, 

тобто при зменшені водневмісту збільшуються покази приладів). Результати 

дослідження будуть однаково характеризувати зв'язок природної 

радіоактивності і нейтронного поля.  

На рисунку 5.1 зображено розподіл природної радіоактивності та 

інтенсивності утворення теплових нейтронів в окремих інтервалах. На крос-

плоті виділяється декілька окремих ділянок, які мають певний номер. 
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Виділяється дві зони – це ділянки 1, 2, 3, 4, 5 та ділянки 6, 7, 8, які 

характеризуються різним вмістом водню при однакових значеннях природної 

радіоактивності. У цілому спостерігається наступна залежність: при 

зменшені радіоактивності зростають покази інтенсивності утворення 

теплових нейтронів. Співвідношення параметрів І і Іnn (Іn), при якому 

зменшення одного з них призводить до збільшення іншого, може свідчити 

про зменшення водневмісту. Для ділянок 3 і 8 спостерігається збільшення Іnn 

при І =const. Таку ситуацію можна пояснити двома причинами: перша –

відбувається зменшення водню в породі за рахунок зменшення пористості і 

Іnn зростає; друга – ситуація пояснюється тим, що зменшення Іnn обумовлено 

збільшенням органічної речовини, що зменшує вміст водню за рахунок 

зменшення дисперсної частини і органічної речовини іншої термічної 

зрілості. Ділянки 6, 7 імовірно відносяться до алевролітів і зростання Іnn 

відбувається за рахунок зміни вмісту кварцових зерен, що змінює пористість.  

Проведений аналіз фактичного геофізичного матеріалу з 

використанням аналітичного моделювання геологічних ситуацій показав, що 

в умовах нафтогазових родовищ ДДЗ, які містять гірські породи зі складними 

літолого-структурними характеристиками, такі як породи глинисто-

алевролітового типу з вмістом органічної речовини, можна використовувати 

комплекс параметрів природної радіоактивності і нейтронних властивостей 

гірських порід. 

Розглянемо характеристику електричних властивостей глинисто-

алевролітових порід у зв’язку з вмістом органічної речовини. Питомий 

електричний опір глинистих порід зазвичай зростає в міру їх занурення. 

Однак, для глин він значною мірою визначається мінералізацією пластової 

води, що насичує породу і вмістом дисперсної частини. У результаті, 

глинисті породи однакового мінерального складу, можуть мати різну 

електропровідність у залежності від глибини їх залягання і опору води, що їх 

насичує.  
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Рисунок 5.1 – Розподіл природної радіоактивності та інтенсивності утворення 

теплових нейтронів в окремих ділянках геологічного розрізу св. Артемівська-1 
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Крім того, на загальний електричний опір породи впливає вміст 

керогену, так як він сам характеризується підвищеним опором. У процесі 

катагенезу кероген генерує вуглеводневі сполуки, які розчиняються у 

пластовій воді, заміщають її у поровому просторі, займають місце у 

вторинній органогенній пористості чи утримуються керогеном як адсорбент. 

Модель електропровідності гірських порід дає змогу за даними 

електричного каротажу характеризувати колекторські властивості глинистих 

порід та, враховуючи великий опір вуглеводневих сполук, виділяти 

продуктивні товщі за вмістом органічної речовини. 

Однією з перших моделей електропровідності, була модель, 

запропонована Г.Е. Арчі [110] і В.Н. Дахновим [111], яка пов’язує відносний 

питомий електричний опір порід-колекторів з коефіцієнтом пористості і 

питомим електричним опором флюїду в поровому просторі: 
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де Рп – відносний опір (параметр пористості);  

σп – питома електропровідність породи, См/м;  

σв – питома електропровідність води (електроліту), що насичує поровий 

простір, См/м; 

Кп – коефіцієнт пористості породи, ч.од.;  

а, m – структурні коефіцієнти, які характеризують складну будову порового 

простору конкретного досліджуваного об’єкта. 

Із умови σп→σв при Кп→1 випливає, що а=1. Однак при встановленні 

фактичної залежності Рп=f(Кп) для конкретних відкладів у більшості випадків 

коефіцієнт а не є рівним 1 [104, 112]. Для нафтонасиченої породи модель 

Арчі-Дахнова записується наступним виразом: 
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де σвп, Рвп – питома електропровідність і відносний електричний опір 

пласта при його 100%-му насиченні електролітом, що має питому 

електропровідність σв, См/м;  

Рн – параметр насичення (коефіцієнт зниження електропровідності 

пласта за рахунок його нафтонасичення);  

σп – питома електропровідність нафтонасиченого пласта, См/м;  

Кв – водонасичення пласта, що вказує на долю порового простору, яка 

заповнена водою, ч.од.;  

а, m і n – структурні коефіцієнти, які характеризують складну будову 

порового простору конкретного геологічного об’єкта.  

Дана модель справедлива за умови, що питома електропровідність 

твердої фази рівна нулю (σск=0), а поровий простір заповнений розчином 

певного питомого електричного опору. Формула Арчі розглядається як 

критерій правильності вибраної моделі за умови σск→0. У процесі 

розрахунків формула Арчі дає змогу враховувати ступінь дисперсності 

породи, вміст органічної величини. Це дозволяє використовувати її як 

базисну модель для двохфазних середовищ, яку використовують для 

порівняння з іншими моделями електропровідностей. 

Дослідимо взаємозв’язок параметрів природного радіоактивного поля 

(за методом гамма-каротажу) та питомого електричного опору (за методом 

бокового каротажу), тобто зв’язок електричного опору з вмістом природних 

радіоактивних елементів, для порід глинисто-алевролітового типу. Характер 

взаємозв’язку показів цих методів дозволить визначитися з впливом 

органічної речовини на покази електричних методів на прикладі 

Артемівської площі. На рисунку 5.2, а зображено розподіл питомого 

електричного опору і інтенсивності природної радіоактивності в окремих 

інтервалах геофізичних кривих зі св. 1–Артемівка. Значення геофізичних 

параметрів різних методів відбирались в одних і тих ж інтервалах (БК, ГК). 
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Рисунок 5.2 – Розподіл питомого електричного опору і інтенсивності 

природної радіоактивності в окремих ділянка геологічного розрізу 
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На крос-плоті виділені окремі ділянки з певними фізичними 

властивостями. Ділянка 3, яка характеризується малим значенням показів 

нейтрон-нейтронного каротажу за тепловими нейтронами, тобто великим 

вмістом водню, відносно ділянки 8, характеризується збільшенням опору до 

40 Омм. Ділянка 8 відмічається низьким опором. Така характеристика вказує, 

що на ділянці 8 зростання показів нейтрон-нейтронного каротажу 

відбувалось не за рахунок ущільнення породи. На ділянці 3 покази 

геофізичних методів ρп і І свідчать, що при більшому водневому вмісті 

зразків питомий опір більший. Подібна ситуація відбувається і зі значеннями 

ділянки 1, тобто при великих значеннях інтенсивності природного гамма-

поля питомий електричний опір зростає. Така поведінка може бути 

поясненна значним вмістом органічної речовини. Ділянка 7 демонструє 

збільшення опору цих зразків до 140 Омм, за такими ознаками зменшення 

водню відбувалось за рахунок пористості. 

Проаналізуємо взаємозв’язок параметрів інтенсивності утворення 

теплових нейтронів, за показами метода нейтрон-нейтронного каротажу за 

тепловими нейтронами, та питомого електричного опору, за методом 

бокового каротажу, тобто розглянемо як буде змінюватися питомий 

електричний опір зі зміною кількості водню в породах. Характеристика 

взаємозв’язку параметрів ρп і Іnn розширює можливості комплексного аналізу 

параметрів електричних і радіоактивних полів для оцінки вмісту органічної 

речовини. 

На рисунку 5.2, б зображено розподіл питомого електричного опору і 

інтенсивності утворення теплових нейтронів. Значення параметрів на крос-

плоті вказують, що на ділянці 3 при великому вмісті водню – опір великий і 

спостерігається певна залежність. Слід відмітити, що на ділянці 2, питомий 

електричний опір невеликий – до 20 Омм, значення ГК від 6,5 до 7,9 мкР/год, 

водневий вміст також невеликий, що вказує на зміну параметрів за рахунок 

дисперсної частки породи. 
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Проведений аналіз характеристики розподілу параметрів електричного, 

радіоактивного і нейтронного полів вказуює на складний характер зв’язку 

літофаціальних умов і геофізичних властивостей порід глинисто-

алевролітового типу з вмістом керогену. У цілому, існує відображення 

геологічних чинників і показів геофізичних методів, але є й індивідуальні 

особливості. Достовірність виділення інтервалів з присутністю органічної 

речовини потребує додаткової геологічної інформації. 

Враховуючі багатопараметрічність функції зв’язку геофізичних і 

геологічних параметрів, необхідно розширити використання геологічної 

інформації щодо характеристики властивостей органічного вуглецю.  

 

5.2 Особливості методики визначення органічної речовини за 

комплексом методів ГДС  

 

У роботі детально розглянуто особливості методик logR для 

визначення і розрахунку загального вмісту органічного вуглецю. Методика 

базується на накладанні кривих двох геофізичних методів, які можуть 

відображати властивості органічного вуглецю, таких як: кривої акустичного 

каротажу на криву позірного електричного опору; кривої нейтронної 

пористості на криву позірного електричного опору; кривої методу гамма-

гамма густинного каротажу на криву умовного електричного опору; кривої 

інтенсивності природного гамма-поля на криву позірного електричного 

опору. На нашу думку, ця методика, за рахунок використання опорних 

пластів, автоматично проводить ідентифікацію об’єкта дослідження і 

враховує геологічні особливості родовища. Дана методика є найбільш 

зручною тому, що використовує типові і доступні методи ГДС, і адекватною 

для визначення перспективності покладів на загальний вміст органічного 

вуглецю за даними геофізичних методів [80]. Дуже важливим питанням для 

використання методу є визначення інтервалу опорних пластів. 

 



 

142 

5.2.1 Методика визначення інтервалу опорного пласта 

  

Відомо, що інтенсивність природної радіоактивності характеризується 

адитивною моделлю зі складовими дисперсної фракції та органічної домішки 

у породі. Вплив вмісту органічних домішок на утворення аномалії 

природного радіоактивного поля характеризується значною диференціацією, 

а тому важко визначити інтервал де радіоактивна аномалія обумовлена 

тільки дисперсною фракцією. Визначивши інтервал глинисто-алевролітових 

порід, який характеризується у радіоактивному полі тільки дисперсною 

фракцією, його можна приймати за опорний пласт. При виборі опорних 

пластів в інших інтервалах глинистих порід, вміст параметру ТОС буде 

відповідним до вибраного пласта. Покази методів нейтронного каротажу, 

зв’язані з вмістом водню в породі глинисто-алевролітового типу, також є 

адитивною моделлю, яка характеризує вміст водню в мінералах глинистої 

фракції, вміст порової і зв’язаній води та вміст органічної речовини. 

Визначити частку окремої фракції достатньо важко. 

Нами запропоновано методику визначення інтервалу опорного пласта, 

яка базується на вивчені характеристики зв’язку між нейтронними 

властивостями і інтенсивністю природної радіоактивності порід. Глинисті 

породи, що незбагачені органічною речовиною, характеризуються високим 

водневмістом за рахунок дисперсної частки породи на кривих геофізичних 

методів (НГК, ННК) і відмічаються невеликими значеннями (0,9÷2,0 у.о.). 

Значення інтенсивності природного гамма-поля у загальному відображає 

дисперсні властивості глинистих мінералів, за умов відсутності органічних 

домішок [93, 102, 108, 113]. Таким чином, зв’язок природної радіоактивності 

з нейтронними властивостями буде залежати від літотипу порід. Виходячи з 

цього положення, нами проведені дослідження зв’язків Іnn = f(Iγ) для порід 

різного вмісту органічної речовини, на прикладі результатів геофізичних 

вимірі свердловини № 1 – Артемівська. Вибрані інтервали глинистих порід 

без органічних домішок та інтервали з вмістом вуглеводнів і низькім вмістом 
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водню. На рисунку 5.3 побудовані графіки залежності, які характеризуються 

високою щільністю зв’язку (R=0,93÷0,95). На рисунку 5.3, а наведена 

залежність для глинистих порід без домішки органічної речовини, а на 

рисунку 5.3, б з домішкою ОР. За отриманими рівняннями розраховані криві 

нейтронного каротажу для глинистих порід без домішки органічної речовини 

та порід збагачених органічною речовиною, та співставленні з виміряною 

кривою нейтронного каротажу в свердловині. У додатку Б, рис. Б.1 наведено 

планшет з результатами співставлення геофізичних кривих нейтронного 

методу і розрахованими значеннями ТОС за методикою БК і АК.  

Для вибору опорного пласта використана наступна методика. 

Проведено співставлення розрахованих і виміряної кривих (додаток Б, рис. 

Б.1). Помічено, що виміряна крива у деяких інтервалах співпадає або 

наближується до кривої, розрахованої у зоні пластів з високим вмістом 

водню (інт. 3571 - 3589 м), а також до кривої з низьким вмістом водню (інт. 

3407 - 3431 м). Наближення до першої розрахованої кривої для глинистих 

порід без домішку органічної речовини вказує на те, що цей інтервал є 

глинистим пластом, тому опорний пласт вибрано в інтервалі 3582 - 3589 м, де 

відбулося накладання кривої нейтронного каротажу виміряної у свердловині 

на розраховану криву. Для розрахунку кривої нейтронного каротажу в 

глинистих відкладах з високим вмістом водню і відсутністю органічної 

речовини використано формулу: 

 

                     3877,74235,0 +−= ІІ nn ,                                       (5.7) 

 

де Іnn – інтенсивність нейтронного поля. 

Необхідно відмітити, що коефіцієнти рівняння (5.7) відповідають 

конкретному родовищу, і для використання вказаної формули на інших 

родовищах необхідно проводити корекцію коефіцієнтів. 

Інтервали, де виміряна крива нейтронного каротажу наближується до 

другої розрахованої кривої, вказують на дійсний вплив органічної речовини. 
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Рисунок 5.3 – Графік залежності показів нейтрон-нейтронного каротажу від 

показів гамма-каротажу для глинистих порід без ОР (а) та з ОР (б) 
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Запропоновану нами методику не складно використати, шляхом 

проведення аналізу зв’язку природної радіоактивності з нейтронними 

властивостями порід, що досліджуються. Необхідно відмітити, що 

достовірність визначення вмісту органічного вуглецю геофізичними 

методами дуже залежить від вибору опорного пласта. 

 

5.2.2 Характеристика вдосконалення методики визначення 

параметрів керогену за комплексом геофізичних методів  

 

Методика logR визначення вмісту органічного вуглецю за 

геофізичними методами є найбільш поширеною [77]. Дослідимо можливі 

труднощі співставлення кривих геофізичних методів. При співставленні 

геофізичних кривих у випадку водонасиченої породи, при відсутності 

органічних складових, дві криві будуть паралельні одна одній, а у глинах без 

органічної речовини матимуть мінімальну дельту розбіжності. Породи-

неколектори багаті вуглеводневою складовою будуть виділятись за дельтою 

розбіжності між кривими. При досліджені вмісту органічної складової у 

глинисто-алевролітовових породах, за допомогою методів гамма-каротажу та 

природних електричних потенціалів, інтервали порід-колекторів, які є 

продуктивними, можуть бути виявлені і виключені з аналізу, що підвищує 

ефективність використання методу logR. 

 Визначення інтервалів збагачених органічною речовиною можливо за 

допомогою: кривої нейтронної пористості, яка реагує на зміну водневмісту; 

кривої акустичного каротажу, що вказує на зменшення швидкості при 

проходженні через кероген; кривої опору, яка реагує на присутність 

пластової води та органічної речовини; самої органічної речовини яка 

характеризується підвищеною радіоактивністю. Різниця показів кривих, 

відкаліброваних за вмістом загального органічного вуглецю та термічної 

зрілості (LOM), що не пов'язані з породами-колекторами, дозволяє визначати 
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вміст загального органічного вуглецю. Доцільно проводити корекцію за 

результатами аналізів кернового матеріалу або базуватися на досвіді 

вивченості басейну у випадку недостатньої кількості кернового матеріалу.  

Розглянемо два методи геофізичних досліджень свердловин: гамма-

каротаж і боковий каротаж. Для цих методів, зазвичай, існує зворотній 

зв'язок (рис. 5.2, а), але виділені зони, які характеризуються прямим зв’язком, 

тобто при зростанні Іγ відбувається зростання електричного опору пласта. 

Така характеристика підтверджує існування інтервалів збагачених 

органічною речовиною. У глинистих породах без органічної компоненти при 

збільшені радіоактивності, опір повинен зменшуватися. Ситуація, при якій 

відбувається зростання радіоактивності та електричного опору в глинистих 

породах не збагачених органічними домішками, мало імовірна, виняток може 

бути тільки за рахунок великого ущільнення глин і суттєвого зменшення 

пористості, тобто збільшення радіоактивності за рахунок стиснення пор. 

Величини значень на обох кривих будуть зростати, але градієнт зростання 

буде різний. Градієнт зростання або зменшення аномалій визначається 

співвідношенням складових аномалій-утворювачів кожного з геофізичних 

методів, що призводить до утворення різниці між кривими. Ефект різниці 

між фактичними показами ГК і БК у глинистих породах та їх показами у 

пласті з підвищеним вмістом органічної речовини, є основною інформацією 

для прогнозу наявності керогену. 

Визначення різниці між геофізичними кривими є ефективною 

технологією визначення вмісту органічної речовини, оскільки геофізична 

крива відображає геологічні риси об’єкту та адекватність процесу 

вимірювання параметру фізичного поля. Визначення вагової чи об’ємної 

частки органічного вуглецю за допомогою тільки двох методів має 

неоднозначне рішення.  

Розглянемо можливості методики logR з використанням комплексної  

геофізичної інформації за методами БК, ГК, ННК, АК. Розрахунки 

загального вмісту органічного вуглецю проведені за результатами 
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геофізичних досліджень свердловини 1- Артемівська та результатами вимірів 

параметрів Rr та ТОС (Додаток А, табл. А.2). Для розрахунків величини 

вмісту органічного вуглецю використані формули 4.23 - 4.25, а для методів 

БК – ГК нами рекомендована наступна формула:   

 

)−(+)(=
ОглглoГК ККR 25loglog 10  ,                               (5.8) 

 

де Кгл – загальна глинистість пласта по ГК, ч.од; 

Кглo – загальна глинистість по ГК в опорному інтервалі, ч.од. 

У додатку Б, рис. Б.2 наведено геофізичний планшет св. № 1 – 

Артемівська з результатами визначення загального вмісту органічного 

вуглецю за методикою logR. Наведено співставлення кривих БК – ГК, БК –

ННК-Т, БК – АК у межах вибраного опорного пласта в інтервалі 3585 – 

3590 м. В інтервалах глинистих пластів на планшеті відмічено різницю між 

показами двох вибраних геофізичних методів. Велична різниці у межах 

вибраного інтервалу змінюється, що вказує на зміну розрахованого вмісту 

органічної речовини. У колонці методів БК – АК точками відмічені 

результати вимірів ТОС у лабораторних умовах. Наведена інформація вказує 

на зв’язок розрахованих і виміряних значень вмісту органічного вуглецю. У 

кожній колонці наведені криві визначеного параметру ТОС для інших 

методів. 

Для аналізу отриманих результатів з визначення ТОС, проведено 

співставлення для різних методів, яке наведене у правій колонці планшету. 

Як бачимо, в цілому спостерігається хороше співставлення кривих за 

винятком окремих інтервалів. В інтервалі 3420 – 3459 м співпадання 

максимальне, а в інтервалі 3520 – 3537 м розбіжність збільшується – ТОСннк 

= 0,92 % і ТОСак = 1,12 %.  

Особливу увагу необхідно звернути на інтервал 3408,5 – 3415,5 м, в 

якому спостерігається суттєва розбіжність визначених значень ТОСгк = 

1,19 %, ТОСак = 1,63 %, ТОСннк = 2,14 %. За геофізичною інформацією 
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методів, у цьому інтервалі спостерігається зростання показів нейтронного 

каротажу, а покази акустичного і електричного каротажів не змінюються. 

Виходить, що пористість визначена за методами АК і БК залишається 

постійною. Збільшення показів ННКт можна пояснити зменшенням об’єму 

порового простору, що є малоімовірним і не відповідає інформації методів 

АК і БК. Іншою причиною може бути зменшення водневмісту в породі.  

На нашу думку, необхідно провести дослідження з характеристики 

водневмісту керогену.  

 

5.2.3 Методика оцінки термічної зрілості органічної речовини за 

даними ГДС 

 

Дослідження органічної речовини осадових порід є одним із головних 

етапів оцінки вуглеводневого потенціалу покладів. Широке використання 

піролітичних методів у нафто-пошуковій геохімії (Дж. Еспіталье, Б. Тіссо, Д. 

Вельт, Г. Деро, М. Медеї, Б. Кац, С. Лартер, В. Орр, Л. Сноуфен і ін. [114, 

115]) дозволило встановити ряд специфічних характеристик органічної 

речовини. Перевага піролітичного аналізу полягає у можливості отримати 

важливу практичну інформацію про нафтогазогенеруючі особливості 

відкладів, наявністі процесів міграції, типи органічної речовини (ОР) і 

ступеня її зрілості.  

Питаннями оцінки потенціалу нафтогазоматеринських порід 

Дніпровсько-Донецької западини, а також температурної зрілості розсіяної 

ОР, займались провідні спеціалісти у галузі нафтогазової геології. Перш за 

все, слід згадати наукові праці вітчизняних науковців О. Ю. Лукіна [61], 

С. Г. Вакарчука, В. А. Михайлова, Ю. Б. Кабишева, Г. Л. Башкірова [68, 69], 

Г. І. Амурського [70].  

На думку багатьох зарубіжних дослідників, піроліз керну Rock-Eval, 

ймовірно, є найкращим методом одночасного визначення типу і зрілості 

органічної речовини, що дозволяє отримати напівкількісну оцінку 
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генетичного потенціалу та коефіцієнта перетворення (Тіссо, Вельт [116]). 

Нами проведено аналіз просторового розповсюдження типів керогену у 

межах ДДЗ [59, 60, 63, 64, 65, 117, 118] на основі обробки даних по ступеню 

термічного перетворення порід та піролізу Rock-Eval. Метод піролізу Rock-

Eval застосовується як стандартний метод у нафторозвідці. Він полягає у 

програмованому нагріванні проби породи (100 мг) у струмі інертного газу 

(азоту) для визначення кількості вільних вуглеводнів, що містяться у зразку 

(пік S1), а також кількості вуглеводнів і кисневмісних компонентів (CO2), які 

синтезуються при термічному розкладанні органічної незв'язаної речовини у 

породі – керогена (піки S2 і S3 відповідно). Піролітичний метод дозволяє 

кількісно визначити вміст «вільних» вуглеводнів у породі та вміст вуглецю, 

який кероген може додатково виділити у ході наступної еволюції, 

температуру максимального виходу ВВ у процесі крекінга керогену (Тмах), 

вміст ОР. Результати піролізу Rock-Eval дозволяють розрахувати водневий 

індекс (НІ). Б. Тіссо і Д. Вельте (1981 р.), спираючись на структурно-хімічні 

ознаки та величину НІ, виділили три типи керогену: 

– І тип – кероген з високим вмістом водню та низьким вмістом кисню, в 

ньому переважають аліфатичні структури, розповсюджений відносно рідко, 

НІ > 600 мг ВВ/г Сорг. 

– ІІ тип – кероген з достатньо високим вмістом водню, але меншим ніж 

у І типі, вміст кисню більш високий, кероген основної маси 

нафтоматеринських порід, НІ = 300 – 600 мг ВВ/г Сорг. 

– ІІІ тип – кероген «бідний» на водень, який складений переважно 

конденсованими поліароматичними ядрами та кисневміщуючими 

функціональними групами, кероген газоматеринських порід, НІ < 300 мг 

ВВ/г Сорг. 

У таблиці (табл. 5.1) наведено об’єм досліджень кернового матеріалу зі 

вказаних свердловин. Результати аналізів керну наведені у додатку А, 

таблиця А.2. 

На основі отриманих результатів піролізу «Rock-Eval», побудовані 
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комбіновані графіки зв’язку водневого індексу (НІ) та температури 

максимального виходу ВВ з ОР (Тмах) (рис. 5.4). Аналіз графіків дає 

інформацію про генетичні та катагенетичні характеристики керогену. На 

графіках виділяються поля різноманітних типів і ступеня катагенетичного 

перетворення ОР [65]. 

З метою встановлення ступеня катагенетичного перетворення ОР, 

використані дані відбиваючої здатності вітриніту (R0, %). Встановлено, що 

Тмах < 435 0C відповідає значенням R0<0,5 % і вказує на незрілість ОР 

(градація протокатагенеза – ПК). Інтервал температур Тмах = 435-460 0C 

відповідає величині R0
 від 0,5 до 1,3 % і характеризує «нафтове вікно» 

(градація мезокатагенеза – МК1 – МК3). Інтервал Тмах > 465 0C (R0>1.3 %) 

відповідає «газовому вікну» (градація катагенезу – МК4 – АК5).  

Таблиця 5.1  

Інтервали відбору та об’єми колекцій зразків по окремих свердловинах 

№ п/п 
Назва 

свердловини 

Інтервал відбору 

зразків, м 

Кількість оброблених 

зразків, шт. 

1 Артемівська - 1 2015 - 4120 10 

2 Рудівська - 2 4192 - 5758 12 

3 Кисівська - 491 
4494-4865, 5000-5225, 

5839-6008 
8 

4 Мачуська - 500 3320-3385, 3575-5055 11 

5 Гадяцька - 487 
3484-4216, 4226-4525, 

4582-4890 
15 

6 Ульянівська - 19 2471-3040 7 

 

Розглянемо окремо характеристику кожного родовища. Рудівська 

газоконденсатна структура розміщена у Глинсько – Солохівському 

нафтогазовому районі Східного нафтогазоносного регіону (далі СxНР). 

Породи, з яких був відібраний керн, представлені турнейсько-

нижньовізейським та верхньовізейським комплексами. Відповідно до 

результатів досліджень, відклади пройшли основний пік нафтоутворення і 

знаходяться в умовах конденсато- і газогенерації: Тмах= 434-463 0C, НІ = 11-
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123 мг ВВ/г Сорг , градація катагенеза – МК1 – МК3. Враховуючі ці дані, тип 

керогену визначений як ІІ, ІІІ. 

 
 

Рисунок 5.4 – Термічна діаграма еволюційного стану органічної речовини, 

побудована за піролітичними параметрами «Rock-Eval» зразків керну зі 

свердловин: А – Рудівська-2, Б – Артемівська-1, В – Гадячська-487,  

Г – Мачухська-500,  Д – Кисівська-491, Е – Ульянівська-19 
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Гадячське газоконденсатне родовище належить до Талалаївсько – 

Рибальського нафтогазоносного району СхНР. Дані на графіку вказують на 

те, що кероген з певною часткою ймовірності можна віднести до ІІІ типу. 

Досліджуваний стратиграфічний розріз представлений середньо-

кам’яновугільним, серпухівським і верхньовізейським комплексами. 

Показники – Тмах= 435-4510C, НІ = 27-151 мг ВВ/г Сорг  і градація катагенеза – 

МК1-МК3, вказують на поширення ІІІ типу керогену на даній площі.  

Мачуське газове родовище відноситься до Руденківсько – 

Пролетарського нафтогазоносного району. Зразки, які досліджувались, 

відносяться до турнейського, верхньовізейського та серпухівського осадових 

комплексів. Еволюційна діаграма показує, що кероген можна класифікувати 

як ІІІ та І типи, оскільки показники піролізу складають Тмах= 446-500 0C, НІ = 

11-169 мг ВВ/г Сорг  і градація катагенеза – МК3-МК4. Враховуючи цю 

інформацію та сильні катагенетичні перетворення порід, можна з певною 

ймовірністю говорити про практично повне виснаження генераційного 

потенціалу досліджуваної ділянки. 

Практично аналогічна ситуація, спостерігається з Кисівським 

газоконденсатним родовищем, яке належить до Рябухінсько – Північно – 

Голубівського нафтогазоносного району СхНР. Як і в попередньому 

прикладі, простежуються кероген ІІІ та І типів, що підтверджується 

наявністю газових покладів вуглеводнів на досліджуваній площі, але 

показники піролізу методом Rock-Eval і  градація катагенеза дещо 

відрізняються: Тмах= 437-493 0C, НІ = 25-82 мг ВВ/г Сорг , МК1-МК4. Ця 

різниця у показнику водневого індекса та ступені перетворення порід, вказує 

на одночасну наявність як «нафтового», так і «газового» вікна у породах 

башкирського та серпухівського комплексів. 

 Еволюційна діаграма за даними обробки зразків керну зі свердловини 

Ульянівська-19, що пробурена на території Жовтнево – Лозовського 

перспективного району, відрізняється від попередніх свердловин, оскільки 
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при одному й тому ж типі керогену (а саме ІІІ) показники НІ та Тмах 

знаходяться в області кривої R0 = 0,5 %. Діапазон отриманих значень НІ = 50-

145 мг ВВ/г Сорг, Тмах = 423-435 0C та катагенетичні перетворення в межах 

протокатагенеза (ПК) вказують на незрілий стан ОР досліджуваної території 

в інтервалі відбору керну, який стратиграфічно відповідає верньовізейському 

та нижньосерпухівському комплексам відкладів.  

Артемівська структура (з проявами газоносності в окремих інтервалах 

розрізу при бурінні пошукової свердловини Артемівська-1) відноситься до 

Кальміус – Бахмутського газоносного району СхНР. У межах даної 

структури поширений ІІІ тип керогену, який притаманний газогенеруючим 

породам. За даними піролізу (НІ = 5-36 мг ВВ/г Сорг, Тмах = 463-509 0C), 

породи у цій частині ДДЗ можна розглядати тільки як газоматеринські і то з 

незначним потенціалом. Це обумовлено гранично низькими значеннями всіх 

генераційних параметрів порід і ОР, що відповідають головній зоні 

газоутворення (ГЗГ) та градації катагенеза МК4-АК. 

Таким чином, проведений аналіз піролітичної характеристики 

кам'яновугільних відкладів в окраїнних і центральних приосьових частинах 

ДДЗ показав, що відклади карбону мають газоматеринський потенціал. 

Найбільш високий потенціал спостерігається у порід верхньовізейського 

комплексу, дещо менший – турнейсько-нижньовізейського та 

середньокам’яновугільного комплексів. 

Отримані результати аналізу обумовлюють розширення об’ємів 

дослідження порід кам’яновугільного комплексу, що потребує необхідності 

використання геофізичних методів досліджень свердловин.   

Використовуючи результати піролізу Rock-Eval для вказаних 

родовищ, нами досліджено зв'язок загального вмісту органічного вуглецю з 

водневим індексом, який наведено на рисунку 5.5. Дані лабораторних 

досліджень для кожної свердловини позначені різними індексами.  
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Рисунок 5.5 – Залежність водневого індексу (НІ) від загального вмісту 

органічного вуглецю (ТОС) 
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З графіку видно, що в цілому намічається пряма залежність, зі 

зростанням вмісту органічного вуглецю відбувається збільшення водневого 

індексу, але при розгляді характеристики зв’язку для окремої свердловини 

спостерігається значна розбіжність. Свердловина Артемівська – 1 

характеризується низькими значеннями величини НІ і, крім того, для одного 

значення ТОС змінюється величина НІ у широкому діапазоні. Кероген 

відповідає головній зоні газоутворення та градації МК4-АК (рис. 5.4). У 

свердловини Рудівська –2 зв'язок має зворотній характер і величина 

водневого індексу змінюється у межах НІ = 11 ÷ 100 мг ВВ/г Сорг. З рис. 5.4 

зрозуміло, що відклади пройшли основний пік нафтоутворення і знаходяться 

в умовах конденсато- і газогенерації, при градації катагенеза – МК1 – МК3. 

У свердловині Мачехська – 500 при малому діапазоні зміни ТОС = 0.63 

÷ 2.79 %, величина HI = 11÷169 мг ВВ/г Сорг характеризується великим 

діапазоном, тобто зв'язок вмісту органічного вуглецю відсутній. Еволюційна 

діаграма (рис. 5.4) показує, що градація катагенеза – МК3-МК4, кероген 

можна класифікувати як ІІІ та І типів. У свердловині Гадячська – 487 

спостерігається також широкій діапазон зміни величини водневого індексу 

HI = 27-123 мг ВВ/г Сорг, катагенез за градацією відноситься до МК1-МК3. З 

аналізу характеру залежності вмісту органічного вуглецю та водневого 

індексу виходить, що для різних родовищ величини водневого індексу 

змінюється у широких межах при незначній варіації загального вмісту 

органічного вуглецю.  

Розглянемо зв'язок середнього значення відбиваючої здатності вітрініту  

з величиною водневого індексу (Додаток А, табл. А.2). Для побудови 

залежності використана інформація з розглянутих свердловин (Ульянівська –

 19, Артемівська – 1, Кісівська – 491, Мачехська – 500, Гадячська – 487, 

Рудівська –2). На рисунку 5.6 наведені результати вимірів Rr з НІ з окремою 

відміткою кожної свердловини. Прослідковується загальний зворотний 

характер зв’язку, який можна наближено характеризувати експоненціальною 

функцією.  
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Рисунок 5.6 – Залежність водневого індексу (НІ) від усередненої відбиваючої 

здатності вітриніту (Rr) 
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З метою візуалізації, окремо побудовано залежності для свердловини 

Рудівська – 2, яка характеризується широким діапазоном зміни відбиваючої 

здатності вітриніту. Залежність описується експоненціальною функцією і 

характеризується коефіцієнтом кореляції R = 0,930, що дає достатньо 

високий зв’язок. Тип керогену МК1 – МК3, який описує породи в інтервалі 

глибин 4411 – 5772 м, представлені турнейськими, нижньовізейськими та 

верхньовізейськими відкладами. 

Побудована залежність і для свердловини Мачехська – 500.  Залежність 

описується експоненціальною функцією і характеризується коефіцієнтом 

кореляції R=0,81. 

Можливість побудови залежності, також, обумовлена широким 

діапазоном зміни відбиваючої здатності вітриніту у діапазоні глибин 3484 – 

5511 м. Зразки, що досліджувались, відносяться до турнейського, 

верхньовізейського та серпухівського осадових комплексів. Побудувати 

зв'язок відбиваючої здатності вітриніту з величиною водневого індексу 

окремо для свердловин Артемівська –1, Ульянівська –19 неможливо, що 

пояснюється малим діапазоном зміни відбиваючої здатності вітриніту і 

характеризується одним типом керогену. 

З метою встановлення загального рівняння зв’язку відбиваючої 

здатності вітриніту з величиною водневого індексу, були враховані 

«ураганні» результати вимірів і побудована залежність рис. 5.7. Вона 

характеризується експоненціальною функцією з високим коефіцієнтом 

кореляції R = 0,842. При виборі виду функції зв’язку, були перевіренні 

логарифмічна і степенева функції. Коефіцієнти кореляції цих функцій були 

менші. Залежність описується наступною формулою: 

 
rR

eHI
335.2

78.419
−

= ,                                           (5.9) 

 

де НІ – водневий індекс, мг ВВ/г Сорг; 

Rr – усереднене значення відбиваючої здатності вітриніту, %. 
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Рисунок 5.7 – Залежність водневого індексу (НІ) від усередненої відбиваючої 

здатності вітриніту (Rr) з врахуванням «ураганних» результати вимірів 
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Отримане рівняння підтверджує висновки зроблені вченими Б. Тіссо і 

Д. Вельте [116] з приводу зв’язку водневого індексу з типом керогену, тобто 

для порід ДДЗ підтверджена ця закономірність. Результати проведеного 

аналізу характеристик фізичних властивостей порід збагачених органічною 

речовиною, дозволили встановити зв'язок водневого індексу з параметром в 

відбиваючої здатності вітриніту та загальним вмістом органічного вуглецю. 

Виходить, що зв'язок ТОС і НІ майже відсутній, тобто функцію зв’язку не 

вдалось визначити, а зв'язок Rо з НІ описується високим коефіцієнтом 

кореляції. Встановлене рівняння можна використовувати для визначення 

водневого індексу керогену, за лабораторними даними Rо,, та оцінки інших 

параметрів, що характеризують термічну зрілість органічного вуглецю. 

Як було обговорено вище, для глинистих порід водень є одним з 

основних поглинаючих хімічних елементів. Наявність водню в породі 

визначає інтенсивність показів нейтронного-гамма каротажу та щільність 

утворених теплових нейтронів за рахунок вмісту зв’язаної води, пластової 

води, водню у складі вуглеводневих сполук та водню в керогені Тому 

використання методу нейтронного каротажу з методом БК за технологією 

logR, буде давати ускладнену інформацію з визначення ТОС. Виходить, що 

у випадку присутності керогену з різним ступенем зрілості, застосування 

вказаної технології обмежується певними умовами. Винятком використання 

цього методу може бути умова однорідності характеристики зрілості 

керогену, тобто вплив водневого індексу у цьому варіанті буде константою.  

Враховуючі розглянуту залежність, модель нейтронного поля 

представимо наступною формулою: 

 

,                                   (5.10) 

 

де – Іnγ
вв, Іnγ

зв, Іnγ
кер, Іnγ

д, І в
nγ – інтенсивність вторинного гамма-випромінення у 

вільній воді, зв’язаній воді, керогені, дисперсній фракції, виміряної навпроти 
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досліджуваного пласта, відповідно; 

Кп – коефіцієнт пористості; 

Кзв – коефіцієнт вмісту зв’язаної води; 

Кд – коефіцієнт вмісту дисперсної фракції (ТОС); 

Ккер – коефіцієнт вмісту водню в керогені. 

Пропонована модель відрізняється від попередніх моделей, залученням 

нейтронної характеристики, яка відповідає органічній речовини двома 

складовими – це водень кількості вмісту органіки і водень, який обумовлює 

ступінь зрілості керогену. Складові водневої характеристики органічної 

речовини відрізняються за впливом на нейтронну характеристику породи. 

Виходячи із залежностей рис. 5.5-5.7 видно, що вплив вмісту ТОС має меншу 

частку, а параметр зрілості керегену забезпечує основний вклад водню в 

нейтронну характеристику.   

Використовуючи залежність нейтронної характеристики від величини 

відбиваючої здатності вітриніту (5.9), нами побудована методика визначення 

рівня термічної зрілості (LOM) за геофізичними методами.  

За даними нейтронного каротажу визначається водневий вміст глинистої 

породи з вмістом органічної речовини за формулою:  

 

зв

n

вв

nn
вкер

n

орг

n ІІIІІ  +−=+ )( ,                                   (5.11)  

 

Вплив складових 
зв

n

вв

n ІІ  +  враховується шляхом застосування методики 

використання опорних пластів. Вибирається інтервал опорного пласта, який 

характеризується як глинистий, де визначається значення інтенсивності 

нейтронної характеристики. В інтервалах глинистих пластів збагачених 

органічною речовиною визначається різниця між значеннями інтенсивності 

нейтронного поля в опорному пласті і пласті, де визначаеться вміст керогену. 

За отриманими даними різниці інтенсивності нейтронного-гамма поля, 

розраховується водневий індекс керогену з використанням стандартних 
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формул [108, 119-121]. За даними водневого індексу розраховується значення 

відбиваючої здатності вітриніту: 

 

1006.2)ln(3036.00 +−= HIR  (R=0.846)                                (5.12) 

 

Використавши залежність відбиваючої здатності вітриніту і рівня 

термічної зрілості (рис. 4.1), розраховується величина термічної зрілості LOM 

органічної речовини за формулою: 

 

344.3304.32361.27618.10446.1 0

2

0

3

0

4

0 −+−+−= RRRRLOM ,                  (5.13) 

 

Встановлений зв'язок водневого індексу з параметром відбиваючої 

здатності вітриніту (5.9), на основі досліджень кернового матеріалу з 

багатьох свердловин ДДЗ (Ульянівська –19, Артемівська –1, Кісівська – 491, 

Мачехська – 500, Гадячська – 487, Рудівська – 2), є ключовим моментом 

можливості використання геофізичних методів для дослідження термічної 

зрілості органічного вуглецю.  

Для проведення досліджень важливо звернути увагу на необхідність 

детального дослідження чистих глинистих пластів без домішок органічної 

речовини та наявності результатів дослідження керну з визначення водневого 

індексу.  

Нами проведено випрбування запропонованої методики на свердловинах 

№1 – Артемівська та №2 – Рудівська. Вибір цих свердловин обумовлений 

різними умовами утворення органічного вуглецу. Відклади у св. №2 –

Рудівська пройшли основний пік нафтоутворення і знаходяться в умовах 

конденсато- і газогенерації, а у св. Артемівська – 1 відклади можна 

розглядати тільки як газоматеринські і то з незначним потенціалом. Відклади 

Рудівського родовища характеризуються ІІ, ІІІ типом керогену, а 

Артемівського тільки ІІІ. 

У додатку Б рис. Б.3, 4 представлено планшети геофізичних досліджень 
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свердловини № 1 – Артемівська та №2 – Рудівська на яких наведені 

результати розрахунку термічної зрілості органічного вуглецю та середнього 

вмісту органічної речовини. Для співставлення результатів інтерпретації 

геофізичного матеріалу використано дані лабораторних досліджень 

кернового матеріалу з визначення значень LOM та ТОС. На планшеті 

точками вказані значення результатів лабораторних дослідженнях (Додаток 

А, табл. А.2). Лабораторних досліджень керну в представлених інтервалах є 

обмежена кількість, але позитивною рисою є те, що розрахунки проводяться 

за одним алгоритмом і з однаковими коефіцієнтами, а самі лабораторні 

виміри відмічаються хорошим співставленням із геофізичною інформацією. 

Розрахунок абсолютної похибки для св. № 1 – Артемівська складає Δ= 0.01%, 

а для св. №2 – Рудівська – Δ = 0.19%. Результати інтерпретації вказують на 

сходимість розрахованих і виміряних у лабораторних умовах даних. 

Результати визначення термічної зрілості органічної речовини за 

геофізичними методами підтверджують висновки, зроблені на основі 

лабораторних вимірів типу керогену. На св. №2 – Рудівська значення LOM  

змінюються у межах 11.57 ÷10.15, що відповідає ІІ, ІІІ типу керогену, на 

св. № 1 – Артемівська значення LOM  складають 13.31 ÷10.86, що відповідає 

ІІІ типу керогену.  

Розглянутий приклад використання геофізичних методів для визначення 

термічної зрілісті органічної речовини, підтверджує можливість 

використання геофізичних методів дослідження свердловин для оцінки 

потенціалу нафто-газоматеринських відкладів.  

 

5.2.4 Алгоритм контролю достовірності оцінки вмісту органічної 

речовини 

 

Важливим моментом при розв’язанні геолого-геофізичних задач є 

необхідність розробки алгоритму контролю достовірності отриманого 

рішення. Для глинистих порід тільки дисперсного складу для кожного 
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геологічного регіону існує певна пропорція між величиною природної 

радіоактивності і інтенсивністю вторинного гамма-поля (водневого вмісту), а 

для глинистих порід збагачених органічною речовиною пропорція 

змінюється. На рисунку 5.1 спостерігаються різні значення показів методу 

інтенсивності нейтронного-поля за умовою незмінності показів природної 

радіоактивності. На загальному фоні зв’язку Іnγ і Іγ спостерігаються 

відхилення, які пов’язані з порушенням пропорції між впливом дисперсної 

частини породи і органічного матеріалу. 

Для контролю достовірності розв’язання задачі з оцінки вмісту 

органічної речовини нами пропонується впровадження відносного параметра 

U, який визначається за формулою:  

,                                         (5.14) 

де НІ[f(ΔІnγ)] – водневий вміст визначений за подвійним різницевим 

параметром інтенсивності нейтронного поля, виміряним навпроти 

досліджуваного пласта; 

Кгл[f(ΔІγ)] – коефіцієнт глинистості визначений за подвійним різницевим 

параметром інтенсивності гамма-активності, виміряної навпроти 

досліджуваного пласта. 

Вибір подвійного різницевого параметру обумовлений необхідністю 

контролю за достовірністю визначення значень геофізичних параметрів. 

Розрахунки значень ΔІnγ і ΔІγ проводяться за відомими формулами [103, 121, 

122]. Відносний параметр U характеризує величину інтенсивності 

нейтронного поля на одиницю величини інтенсивності гамма-активності, 

тобто є часткою дисперсної фракції або часткою дисперсної фракції з 

вмістом вуглеводнів, до загального водневмісту породи. Використання 

кривої відносного параметра U з іншими методами найбільш ефективне за 

методикою, яка базується на її накладанні на криві геофізичних методів. 

Використавши відносний параметр U, дослідимо можливості методу 

накладання кривих геофізичних методів гамма-каротажу та методу бокового 
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каротажу. Для дослідження використано результати геофізичних методів у 

свердловині №1-Артемівська. Для демонстрації нами вибрано два приклади. 

Розглянемо перший приклад. На рисунку 5.8, а представлено дані методів 

гамма-каротажу і бокового каротажу в інтервалі глибин 3947,0 – 3965,5 м. 

Криві на планшеті близькі у діапазоні точок 14 – 37, який приймається за 

опорний пласт. На початку інтервалу і в кінці, криві розходяться, що можна 

інтерпретувати як відсутність вмісту органічного речовини, але яка частка 

дисперсної фракції збільшує радіоактивність і зменшує електричний опір 

визначити важко, тобто можливо збільшується пористість або змінюється 

тип глин (адсорбційні властивості дисперсної фракції). На рисунку 5.8, б 

наведено співставлення розрахованої кривої U і кривої електричного опору 

пластів. У зоні співставлення – в інтервалі опорного пласту, криві 

співпадають, тобто для цього інтервалу природа радіоактивності і 

нейтронних властивостей співпадають. В інтервалі точок 43 – 49 криві майже 

співпадають, що вказує на інше співвідношення між дисперсною і 

органічною складовими у породі.  

Інтервал точок 34 – 43 характеризується розбіжністю кривих, що вказує 

на інші властивості порід у даному інтервалі. При зростанні показів методу 

нейтронного каротажу (рис. 5.8, в), електричний опір не змінюється. 

Зменшення водневмісту для цього випадку не призводить, на загальному 

фоні, до зростання електричного опору. Інтервал характеризується 

відмінністю співвідношень нейтронної і органічної складових. Зміна виникає 

за рахунок зменшення водневого індексу і при більш зрілому керогені. 

Розглянемо другий приклад. На рисунку 5.9, а, в інтервалі глибин 

2739,0 – 2804,0 м наведені криві методів ГК і БК і проведено співставлення 

кривих в інтервалі опорного пласта. У діапазоні точок 1 – 54 спостерігається 

зростання значень електричного опору, а величина радіоактивності не 

змінюється. На рис. 5.9, б наведено співставлення розрахованої кривої U і 

кривої електричного опору пластів. 
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Рисунок 5.8 – Діаграми розподілу даних бокового, гамма-каротажу та 

нейтрон-нейтронного каротажу по тепловим нейтронам в інтервалі глибин 

3947,0 – 3965,5 м 
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У діапазоні опорного пласта криві співпадають, а в діапазоні точок 1 – 

54 розбіжність зменшується. Для аналізу причини розглянемо рис. 5.9, в на 

якому представлено криві методів ННК і БК. З рисунку видно, що криві 

корелюють, тобто зміна водню визначає зменшення пористості. Таким 

чином, при однакових значеннях показів радіоактивності, електричний опір 

зростає і зменшується водневий вміст. У даному випадку радіоактивність не 

зв’язана з електричним опором, а її збільшення відбувається за рахунок 

ущільнення породи. Для цього випадку доведена можливість контролю ознак 

зміни впливу органічної речовини на параметри геофізичних полів.  

У додатку Б, рис. Б.3 наведені криві параметра U та визначеної різниці 

між значеннями інтенсивності нейтронного поля в опорному пласті і у пласті 

збагаченому органічною речовиною. Розходження між кривими параметра U 

і дельтою показників нейтронного каротажу має різну величину. В інтервалі 

глибин 2409,5 – 3467,0 м спостерігається зв'язок величини розбіжності 

вказаних кривих та величини загального вмісту органічної речовини. За 

кривою параметра U зручно виділяти пласти колектори, які не входять в 

інтервали глинисто-алевролітових порід. 

Розглянуті приклади використання параметра U для аналізу 

геофізичної інформації, що використовується для оцінки вмісту органічної 

речовини методом накладання геофізичних кривих, дозволяє збільшити 

достовірність виділення порід збагачених вуглеводнями.У цілому такий 

підхід удосконалює технологію визначення розбіжностей між геофізичними 

методами. При кількісній оцінці вмісту керогену та його зрілості, метод 

дозволяє контролювати достовірність визначення цих параметрів. 

Запропонований алгоритм контролю достовірності визначення 

параметрів органічного вуглецю та комплексний підхід використання 

геофізичної інформації для аналізу розподілу параметрів геофізичних 

методів значно підвищить однозначність розв’язання геологічних задач. 
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Рисунок 5.9 − Діаграми розподілу даних бокового, гамма-каротажу та 

нейтрон-нейтронного каротажу по тепловим нейтронам в інтервалі глибин 

2739,0 – 2804,0 м 
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Висновки 

 

1. Проведені дослідження з характеристики розподілу параметрів 

електричного, радіоактивного і нейтронного полів вказують на складний 

характер зв’язків геофізичних властивостей порід для різних літофаціальних 

умов утворення порід глинисто-алевролітового типу, що збагачені 

органічною речовиною. У цілому існуюча характеристика розподілу вказує 

на відображення геологічних чинників у показах геофізичних методів, але 

існують й індивідуальні особливості. Достовірність виділення інтервалів 

розрізу з присутністю органічної речовини обумовлена використанням 

додаткової геологічної інформації.  

2. Використання геофізичних методів для визначення вмісту органічної 

речовини за алгоритмом співставлення двох геофізичних методів і 

визначення різниці між геофізичними кривими, базується на застосуванні 

опорних пластів. Важливою рисою для вибору опорних пластів є визначення 

інтервалу розрізу, який характеризується підвищеною радіоактивною 

аномалією, обумовленою тільки дисперсною фракцією. Запропонована 

методика визначення інтервалу опорного пласта на основі порівняння 

виміряної кривої нейтронного каротажу з розрахованими, за даними методу 

природної радіоактивності, у глинистих пластах при відсутності органічної 

речовини і глинистих пластах, збагачених органічними залишками. 

Співпадіння виміряної і розрахованої кривих для чистого глинистого пласта, 

дає підставу приймати такий пласт за опорний інтервал.  

3. Підтверджено, що у межах розглянутих структур з виявленими 

покладами ВВ, спостерігається різного роду зріла ОР, починаючи від 

сформованих нафтових родовищ (Гадяцька структура) до Артемівської 

площі, де відклади можна розглядати тільки як газоматеринські.  

4. Дослідження зв’язків між параметрами, що характеризують 

органічну речовину в породі, нами побудована залежність між відбиваючою 

здатністю вітриниту і величиною водневого індексу, яка характеризується 



 

169 

оберненою експоненціальною функцією. Використавши залежність 

відбиваючої здатності вітриниту від термічної зрілості керогену, 

запропонована методика визначення термічної зрілості органічного вуглецю 

в свердловинах за результатами методу нейтронного каротажу.  

5. Для контролю достовірності розв’язання геолого-геофізичних задач 

нами пропонується алгоритм, що базується на використанні закономірності 

зв’язку існування (для глинистих порід тільки дисперсного складу) 

пропорційності між величиною природної радіоактивності і інтенсивністю 

вторинного гамма-поля (водневого вмісту), а для глинистих порід збагачених 

органічною речовиною така пропорція відсутня. Впроваджується відносний 

параметр, який  характеризує відношення величини водневого вмісту породи 

до одиниці частки дисперсної фракції (глинистості).  

У загальному такий підхід удосконалює технологію визначення 

розбіжностей між геофізичними методами для кількісної оцінки вмісту 

керогену та його зрілості, а також дозволяє контролювати достовірність 

визначення цих параметрів. 
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ВИСНОВКИ 

На основі проведеного аналізу значної кількості літературних джерел, 

даних лабораторних та експериментальних досліджень кернового матеріалу, 

результатів геофізичних досліджень свердловин, у роботі вирішено наступні 

задачі: 

1. Вивчено особливості геологічної будови південно-східної 

частини Дніпровсько-Донецької западини щодо можливої генерації та 

акумуляції вуглеводнів. 

2. Здійснено обробку геолого-геофізичних та експериментальних 

даних досліджень глибокозалягаючих літолого-стратиграфічних товщ 

південно-східної частини ДДЗ для встановлення відображення властивостей 

органічної речовини у геофізичних полях. 

3. Побудовані карти-схеми перспективних ділянок на вуглеводні в 

межах південно-східної та північно-західної частин ДДЗ. 

4. Проведено аналіз існуючих методик визначення сумарного 

вмісту органічного вуглецю за результатами інтерпретації даних ГДС в 

інтервалах, представлених глинисто-алевритовими породами, що дозволив 

виділити два принципово різні напрямки визначення вмісту органічного 

вуглецю. Це стохастичне моделювання зв’язків параметрів органічної 

речовини і властивостей фізичних полів, і способу накладання кривих 

геофізичних досліджень свердловин, з метою визначення вмісту органічного 

вуглецю. Перевага надається другому напрямку завдяки використанню 

опорних пластів, що відтворює процес калібрування. 

5. Проведено аналіз розподілу значень параметрів геофізичних 

полів і встановлено відображення характеристик органічної речовини у 

геофізичних полях у межах досліджених відкладів південно-східної та 

північно-західної частин ДДЗ. 

6. Результати дослідження розподілу концентрацій радіоактивних 

елементів у породах глинисто-алевритового типу на території ДДЗ, 

дозволили встановити однотипний характер зміни концентрації урану 
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(радію) та відбиваючої здатності вітриніту з глибиною залягання відкладів, 

збагачених органічною речовиною, та стохастичний зв’язок між цими 

величинами. 

7. Аналіз методики накладання геофізичних кривих для визначення 

вмісту органічного вуглецю дозволив вдосконалити її за рахунок 

розробленого способу оцінки інтервалів опорних пластів. 

8. Обґрунтовано можливість комплексного використання 

параметрів природного гамма-поля, нейтронного та електричного полів для 

оцінки зрілості ОР нафтогазогенеруючих порід глинисто-алевролітового 

типу на території південно-східної частини ДДЗ. 

9. Дослідження характеристик органічного вуглецю гірських порід, 

у розглянутих відкладах, дозволили запропонувати методику визначення 

рівня термічної зрілості керогену за результатами інтерпретації даних методу 

нейтронного каротажу. 
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Додаток А 

Таблиця А.1 

Результати вимірювань концентрацій природних радіоактивних елементів 

U(Ra), Th та K40  у відкладах родовищ ДДЗ 

(з фондів ІФНТУНГ, звіт "Изучение естественной радиоактивности и других 

физических параметров продуктивных отложений центральной части ДДЗ") 

№ 

св. 

Інтервал відбору 

взірця керну, м 
Відбір 

відносно 

пласта 

Літотип 

Вміст радіоактивних 

елементів, % 

покрівля підошва К U(Ra)∙10-4 Th∙10-4 

1 2 3 4 5 6 7 8 

№2-Абазівська 4113 4125   аргіліт 1,6 4,4 11,1 

  4125 4137   аргіліт 1,4 8,4 12,8 

  4125 4137   аргіліт 1,8 9 14,4 

  4137 4148   пісковик 2,2 5,6 14 

  4148 4158   аргіліт 9,3 5,8 13,3 

  4148 4158   аргіліт 2,2 8,1 14 

  4158 4169   аргіліт 2,1 7,5 10,9 

  4192 4205   аргіліт 2,7 6,1 14,4 

  4192 4205   аргіліт 2,4 8,5 12,4 

  4205 4215   пісковик 2,7 8,2 12,4 

  4205 4215   пісковик 0,7 2,2 7,5 

  4311 4321   аргіліт 2,8 3,6 12 

  4205 4215   аргіліт 2,9 3,2 15,4 

  4311 4321   аргіліт 2,6 8,4 12,8 

  4311 4321   аргіліт 0,9 4,3 7,7 

  4311 4321   аргіліт 2,3 6,5 8,7 

  4321 4331   аргіліт 1,9 5,7 12,9 

  4321 4331   аргіліт 1,5 5,5 9,7 

  4321 4331   аргіліт 1,6 5,5 11,5 

  4321 4331   аргіліт 3 5,4 17,6 

  4331 4341   аргіліт 2,7 6,9 16,2 

  4331 4341   аргіліт 2,8 4,9 11,3 

  4331 4341   аргіліт 2,7 8,7 16,3 

  4331 4341   аргіліт 1,3 4,1 8,6 

  4331 4341   аргіліт 3 7,6 13,7 

  4342 4353   аргіліт 1,6 7,5 9,5 

  4342 4353   аргіліт 1,1 5,8 14 

  4342 4353   аргіліт 2,4 6,3 12,2 

  4353 4367   аргіліт 1,6 5,2 14,8 

  4353 4367   аргіліт 2,4 5,8 12,2 

  4353 4367   аргіліт 2 3,5 12,2 
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Продовження таблиці А.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9  4367 4378   аргіліт 2,6 9,4 14,8 

  4367 4378   аргіліт 2,9 6,4 13,8 

  4367 4378   аргіліт 2,8 7,5 15,3 

  4378 4391   аргіліт 2,5 6,7 9,9 

  4378 4391   аргіліт 2,3 6,2 14 

  4378 4391   аргіліт 2,5 9,7 15,9 

  4378 4391   аргіліт 3,2 7,3 14,2 

  4378 4391   аргіліт 1,2 5 10,1 

  4378 4391   аргіліт 2,9 5,8 15 

  4391 4401   аргіліт 1,2 6,2 9,3 

  4391 4401   аргіліт 1,7 5,7 11,4 

  4504 4509   аргіліт 2,9 6,9 16,2 

№2-Абазівська 3039 3046   пісковик 1,7 5,1 10,4 

  3179 3185 низ аргіліт 3,3 6,2 12,7 

  3593 3600   алевроліт 2,7 6,1 13,3 

  3600 3608   аргіліт 2,9 4,8 14,5 

  3766 3775   пісковик 1,7 2,3 3,9 

  3775 3783 середина пісковик 1,2 1,3 4,1 

  3775 3783 низ пісковик 1,2 1,3 2,9 

  3783 3791   пісковик 1,9 1,4 8,5 

  3884 3889 низ аргіліт 3,2 7,5 15,8 

  3905 3913 середина пісковик 1,3 2,9 11,4 

  3913 3921 низ аргіліт 2,6 3,7 9,9 

  3941 3949 верх аргіліт 3,6 6,9 16,8 

  3949 3957   аргіліт 2,6 3,3 14,2 

  4208 4216 низ аргіліт 2,2 2,5 5,6 

  4216 4224 низ аргіліт 2,8 5 12,9 

  4224 4232 низ аргіліт 1 2,1 6,2 

  4241 4249   аргіліт 2,9 5,5 12,2 

  4249 4257   аргіліт 2,7 5,5 11,4 

  4257 4259 верх аргіліт 2,8 6,3 11,3 

  4342 4350 верх пісковик 0,8 2,8 6,9 

  4342 4350 низ аргіліт 2,8 4,4 12,6 

  4351 4359 верх аргіліт 3,2 5,6 13,8 

  4436 4444 низ аргіліт 2,3 7,4 10,1 

  4444 4449 низ аргіліт 2,3 6,6 11,1 

  4449 4457   аргіліт 3,5 4,2 13,6 

  4457 4458 середина аргіліт 4 5,8 14,2 

  4660 4668   алевроліт 2,1 5 12,9 

  4668 4676   алевроліт 2 4,5 10,5 
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  4684 4692 верх аргіліт 2,8 4,9 10,5 

  4700 4708   аргіліт 2,4 5,1 11,1 

  4708 4716   аргіліт 3,5 5,8 12,1 

  4716 4724   алевроліт 2,7 8,3 13,8 

  4724 4732   алевроліт 2,2 10,2 14,1 

  4756 4764 верх аргіліт 3,5 8,2 19,4 

  4769 4772   аргіліт 2,6 6,2 13,1 

  4660 4668   пісковик 1,5 5,4 10,1 

№1-Гадяч 4540 4551 верх аргіліт 2,9 5,5 11,5 

  4540 4551 середина аргіліт 0,9 4,1 3 

  4551 4561 верх аргіліт 2,1 5,5 9 

  4561 4566 низ аргіліт 2,7 5,1 9,2 

  4594 4600 верх аргіліт 2,7 5,7 10,2 

  4612 4621   пісковик 0,1 0,8 1,9 

  4677 4687 верх аргіліт 2,2 4 14,1 

  4677 4687   аргіліт 2,8 5,8 7,1 

  4697 4707   аргіліт 3 4,9 14,5 

  4707 4717 верх аргіліт 2,5 4,6 14,5 

  4707 4717 низ аргіліт 2,7 6 13,3 

  4750 4760   пісковик 0,1 0,8 0,1 

  4750 4760   пісковик 0,1 0,8 0,1 

  4760 4767   пісковик 0,1 2,5 0,1 

  4760 4767   пісковик 0,1 1 0,4 

  4760 4767   пісковик 0,2 0,7 1,2 

  4770 4778   пісковик 0,1 0,7 1,5 

  4770 4778   пісковик 0,1 0,5 1,1 

  4770 4778   пісковик 0,2 0,1 0,8 

  4770 4778   пісковик 0,5 0,1 2,6 

  4778 4786   пісковик 0,3 1,4 1,5 

  4778 4786   пісковик 0,1 1,3 1,6 

  4778 4786   пісковик 0,3 0,1 2,5 

  4778 4786   пісковик 0,1 0,9 1,2 

  4778 4786   пісковик 0,1 1 0,1 

  4778 4786   пісковик 0,1 0,7 0,3 

  4817 4824   аргіліт 4,2 5,9 16,9 

  4824 4834   аргіліт 3,3 4,7 11,5 

  4824 4834 верх аргіліт 4,1 6,3 12,6 

№2-Гадяч 4704 4713 низ аргіліт 2,5 3,8 11,7 

  4713 4723 середина аргіліт 2,9 5,4 10,8 

  4713 4723 верх аргіліт 2,5 6 10,9 
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  4723 4733 низ аргіліт 3,2 5,2 17,9 

  4723 4733 середина аргіліт 1,2 3,8 8,6 

  4723 4733   аргіліт 2,4 5,4 10,3 

  4733 4743 верх аргіліт 2,6 5,1 14,1 

  4759 4768 верх алевроліт 1,1 3,8 4,5 

  4768 4776 верх аргіліт 2,3 5,8 15,6 

  4768 4776 середина аргіліт 2,1 2,7 16,4 

  4776 4781 верх аргіліт 2,8 6,8 9,1 

  4806 4816 низ аргіліт 2,6 4,2 11,5 

  4816 4824 низ аргіліт 2,3 3,9 9,5 

  4824 4835 середина аргіліт 2,8 3,2 12,1 

  4838 4848 верх аргіліт 0,9 3,5 3,1 

  4838 4848 середина аргіліт 2,9 4,4 14,4 

  4881 4888 низ аргіліт 2,3 6,3 12,6 

  4888 4893 низ аргіліт 2,3 4,4 8,1 

  4902 4912 низ аргіліт 1,8 6,2 9,3 

  4912 4930 верх аргіліт 2,1 6,1 10,1 

  4930 4940 верх аргіліт 3 4,2 15,5 

  4940 4950 верх аргіліт 2,8 5,9 13 

  4979 4982 низ пісковик 0,1 0,4 1,9 

  4982 4991 низ пісковик 0,2 0,8 1,5 

  4982 4991 верх пісковик 0,2 0,9 1,5 

  5022 5031 верх пісковик 0,2 0,8 0,1 

  5036 5045 низ аргіліт 1,5 5,2 13,6 

  5045 5053 верх аргіліт 2,1 8,4 11,9 

  5053 5057 верх пісковик 0,1 1,2 1,7 

  5057 5066   пісковик 0,1 0,5 3,9 

  5057 5066   пісковик 0,3 0,1 1,7 

  5057 5066 верх пісковик 0,7 1,5 2,4 

  5066 5072   пісковик 0,1 0,6 0,1 

№3-Гадяч 4161 4171 верх аргіліт 3 4,5 12,2 

  4258 4266   аргіліт 2,1 6 9,3 

  4286 4294   аргіліт 2,8 6,1 10,5 

  4286 4294 середина аргіліт 2,7 3,4 12,6 

  4294 4303   аргіліт 2,3 4,2 13,2 

  4303 4313 низ аргіліт 2,7 4 9,2 

  4341 4353   аргіліт 1,7 1,4 4,9 

  4341 4353 середина аргіліт 2,2 5,9 10,2 

  4353 4362 верх аргіліт 2,6 3,4 9,6 
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  4397 4407 верх 

алевроліт 

піщан. 0,4 4,3 3,3 

  4397 4407 середина 

алевроліт 

піщан. 1,6 5,5 9,4 

  4397 4407 низ аргіліт 2,7 4 10,3 

  4407 4416 середина 

алевроліт 

піщан. 1,2 5,1 2,9 

  4416 4427 верх аргіліт 2 4,9 11,1 

  4433 4441 верх алевроліт 1,3 3,2 7,6 

  4433 4441 низ аргіліт 2,5 5,3 13,6 

  4442 4451   аргіліт 1,7 4,6 7,3 

  4451 4461 верх аргіліт 2,3 5,8 11,4 

  4451 4461 низ аргіліт 1,9 1,8 14,1 

  4461 4471 верх аргіліт 2 5,9 10,9 

  4461 4471 низ аргіліт 2,4 5,5 12,5 

  4493 4505 верх аргіліт 2,4 6,9 9,9 

  4505 4515 середина аргіліт 3,9 7,2 14,5 

  4624 4639 низ пісковик 0,7 7,8 6,5 

№4-Гадяч 4504 4513   пісковик 0,1 2,1 2 

  4504 4513   пісковик 0,2 1,2 1,4 

  4504 4513   пісковик 0,1 2,7 0,9 

  4504 4513   пісковик 0,2 1,5 2,9 

  4504 4513   пісковик 0,3 0,6 2 

  4504 4513   пісковик 0,1 2,2 1,8 

  4504 4513   пісковик 0,2 0,9 2 

  4504 4513   пісковик 0,1 2,5 1,7 

  4513 4522   пісковик 0,1 1,1 0,1 

  4513 4522   пісковик 0,2 0,1 3,2 

  4513 4522   пісковик 0,1 1,9 6 

  4513 4522   пісковик 0,3 3 3,6 

  4513 4522   пісковик 0,1 1,2 1 

  4513 4522   пісковик 0,2 1,5 2,4 

  4513 4522   пісковик 0,2 1,5 3,9 

  4513 4522   пісковик 0,1 0,1 0,3 

  4513 4522   пісковик 0,1 2,1 3,1 

  4513 4522   пісковик 0,2 0,7 5,2 

  4522 4526   пісковик 0,1 1,4 0,1 

  4522 4526   пісковик 0,1 0,7 1,5 

№5-Гадяч 4866 4872 верх пісковик 0,5 0,1 0,6 

  4872 4880 низ пісковик 0,1 0,5 0,1 
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  5009 5019 низ аргіліт 2,4 5,4 11 

  5042 5052 низ аргіліт 3 5,7 12,7 

  5074 5079   аргіліт 2,2 7 18,8 

  5096 5100   аргіліт 2 8 12,9 

  5109 5118 верх пісковик 0,1 0,7 1,4 

  5126 5136 верх аргіліт 2,9 4,2 11,4 

  5136 5142 низ аргіліт 3,3 7,3 17,7 

  5142 5150 верх аргіліт 3 4,9 19,8 

  5142 5150 низ аргіліт 3 5,7 12,7 

№6-Гадяч 4673 4683 верх аргіліт 2,5 4,1 12,3 

  4789 4800 середина аргіліт 2,6 7,4 12 

  4841 4850 верх аргіліт 2,3 4,6 9,8 

  4860 4868   аргіліт 2,5 6,3 12 

  4882 4892 верх аргіліт 2,1 6,8 10,9 

  4911 4918   аргіліт 3,1 4,8 12,4 

  4923 4931 верх пісковик 0,1 0,3 0,6 

  4945 4954 низ пісковик 0,1 0,2 1,6 

  4954 4962 низ пісковик 0,1 0,6 1 

  4963 4969 низ пісковик 0,1 1,6 1,9 

  5054 5065 верх аргіліт 2,9 7 9,4 

  5078 5087 низ пісковик 0,1 0,7 0,6 

  5078 5087 середина аргіліт 2,4 8,2 18,1 

  5198 5203 верх аргіліт 1,9 5,3 10,3 

  4923 4931   пісковик 0,1 0,2 2,9 

  4923 4931   пісковик 0,2 1 1,9 

  4931 4937   пісковик 0,1 0,2 0,7 

  4931 4937   пісковик 0,2 0,3 2,3 

  4945 4954   пісковик 0,1 1,9 0,1 

  4954 4962   пісковик 0,1 0,1 1,9 

  4954 4962   пісковик 0,2 0,5 0,9 

  4963 4969   пісковик 0,1 1,9 2,6 

  4963 4969   пісковик 0,1 0,4 0,5 

  4963 4969   пісковик 0,1 1,9 0,1 

№8-Гадяч 4630 4633   аргіліт 2,9 4,6 20,9 

  4635 4639 низ аргіліт 2,9 6,4 17 

  4655 4671 низ пісковик 0,1 1,2 3,3 

  4655 4671 верх пісковик 0,1 0,2 1 

  4671 4687   пісковик 0,1 1,8 0,1 

  4671 4687 верх пісковик 0,1 1 1,4 

  4687 4702   пісковик 0,1 1,2 1 
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  4702 4718 верх пісковик 0,3 1 1,1 

  4735 4751 низ алевроліт 1,8 2,7 11 

  4735 4751   алевроліт 1,5 4,4 7,4 

  4797 4813   аргіліт 2,2 5,9 15,1 

  4797 4813 верх аргіліт 2,4 3,2 18,8 

  4981 4986 верх аргіліт 1 5,4 7,9 

  5036 5046   аргіліт 1,1 3 10,8 

  5142 5146 верх аргіліт 1 4 6,6 

  5146 5249 верх аргіліт 1,1 4,9 9 

  5149 5159 верх аргіліт 1,3 1,8 15,5 

№10-Гадяч 4050 4064 середина аргіліт 3,1 7,1 8,5 

  4540 4550 низ аргіліт 2,6 6,1 12,9 

  4615 4625   аргіліт 2,6 5,5 11,6 

  4663 4671 верх аргіліт 1,9 5,1 14,1 

  4682 4691 верх аргіліт 3,3 5,3 15,4 

  4691 4701 верх аргіліт 2,7 4,3 18 

  4793 4806   аргіліт 2,7 2,8 15,7 

  4806 4821 верх аргіліт 2,5 4,4 14,7 

  4821 4831   аргіліт 2,6 4,3 17,5 

  4841 4851   аргіліт 2,4 5,3 15,5 

  4861 4872 верх аргіліт 2 6,9 17,7 

  4872 4883   аргіліт 2,4 4,1 19,3 

  4890 4900   аргіліт 1 2,4 8,7 

  4900 4910 верх аргіліт 1,9 6,5 9,9 

  4910 4920   аргіліт 2,8 8,2 18,2 

  4940 4950   пісковик 0,3 0,4 2 

  4940 4950   пісковик 0,2 0,7 2 

  4960 4970 верх аргіліт 3 5,8 18,1 

  5000 5010 верх аргіліт 2,6 5,9 19,3 

  5000 5010 низ аргіліт 0,2 0,7 2,5 

  5010 5020 верх пісковик 0,1 0,4 3,1 

  5025 5035   пісковик 0,2 1 0,1 

  5036 5042 низ аргіліт 3,7 7,6 14,3 

№487-Гадяч 2997 3007 верх пісковик 3,4 1,3 7,8 

  2997 3007 низ аргіліт 4 7,4 13,8 

  3007 3017 низ пісковик 3 0,9 4,1 

  3007 3017 верх пісковик 4,2 5,4 4,3 

  3104 3114 верх аргіліт 4 6,4 12,3 

  3104 3114 верх аргіліт 3,6 3,1 18,1 

  3243 3253 низ пісковик 4 2,9 12,4 
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  3253 3262   аргіліт 2,7 2,7 12,6 

  3253 3262 верх пісковик 2,9 0,9 13,8 

  3253 3262 низ пісковик 2,6 4,7 13,4 

  3262 3270   пісковик 2,5 2,5 3,1 

  3262 3270 середина пісковик 2,5 1 4,7 

  3270 3278   пісковик 1,6 1,6 4,2 

  3278 3284 верх пісковик 2,4 5,3 9,1 

  3484 3494   аргіліт 2,5 3,9 14,1 

  3514 3523 верх пісковик 1,8 1 2,7 

  3677 3687 низ пісковик 1,3 0,9 3,2 

  3753 3765 верх аргіліт 2,8 4,7 13,4 

  3831 3842 верх пісковик 1,4 1,6 6,6 

  3948 3958 верх аргіліт 2,5 5,1 7,7 

  4017 4020 низ аргіліт 3,3 5,4 13,8 

  4159 4169 верх аргіліт 1,5 5,5 12,9 

  4225 4233 низ аргіліт 1,1 3 9,5 

  4327 4337 низ аргіліт 2,4 4,6 11,2 

  4348 4358 верх аргіліт 2,6 3,2 11,9 

  4348 4358   аргіліт 3,5 3,7 17 

  4520 4530   аргіліт 2,2 3,5 13,6 

  4520 4530 середина аргіліт 2,2 3,5 13,6 

  4649 4659 верх пісковик 0,7 1,5 1,1 

  4649 4659 низ пісковик 0,7 4 2 

  4649 4659 верх аргіліт 2,2 3,8 11,8 

  4710 4722 низ аргіліт 2,1 5,6 12,7 

  4831 4842 верх пісковик 0,2 0,2 1,6 

  4842 4852 верх аргіліт 0,8 6,8 7,4 

  4874 4877 верх аргіліт 1,17 9,8 11,7 

  4888 4900 верх аргіліт 0,6 9,3 11,6 

№14-Котельва 3060 3070 низ аргіліт 2,8 1,8 2,3 

  3070 3080 середина аргіліт 2,8 4 7,6 

  3070 3080   аргіліт 0,6 1,9 3,6 

  3125 3135 низ аргіліт 2,7 2,6 4,6 

  3125 3135 верх аргіліт 4,2 9,9 15,5 

  3485 3495 верх пісковик 1,1 2,4 5,5 

  3485 3495 низ пісковик 1,7 4,6 2 

  4395 3505   аргіліт 3,1 9,2 21,1 

  3560 3570   алевроліт 2,5 6,9 14,4 

  3695 3705 низ аргіліт 4 11,3 14,2 

  3765 3775   аргіліт 2,9 7,4 21,6 
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  3900 3910 низ алевроліт 1,9 3,6 9,6 

  4095 4102   аргіліт 2,7 5,1 14,5 

  4364 4373 верх пісковик 0,7 2,5 5,3 

  4455 4463 верх аргіліт 3,4 5 12,6 

  4463 4470 верх пісковик 0,2 3,7 4,2 

  4520 4530 верх аргіліт 2,9 6,1 13,6 

  4530 4542 низ аргіліт 3,3 3,5 14,1 

  4585 4590 верх аргіліт 3,1 3,8 12,3 

  4685 4695   аргіліт 3,5 5,5 15,3 

  4868 4878   аргіліт 2,6 3,6 12,6 

  4958 4969 верх аргіліт 3,3 4,8 10,4 

  5239 5249 низ аргіліт 2,4 10,6 12,6 

  5294 5302 верх алевроліт 1,5 3,9 7,9 

№15-Котельва 5420 5427 верх пісковик 0,1 0,7 1,3 

  5427 5434 низ алевроліт 1,9 4,8 9,6 

  5434 5439 верх алевроліт 2,7 7,1 3,4 

  5434 5439   алевроліт 2,2 5 18,4 

  5434 5439   алевроліт 2,2 5,1 14,6 

  5453 5460 верх алевроліт 1,4 2,5 10 

  4484 4492   пісковик 0,2 1,6 6,2 

  4514 4522   аргіліт 2,4 4,8 15,3 

  4522 4527 низ аргіліт 1,9 3,4 9,1 

  4590 4597   аргіліт 3,1 7,9 18,2 

  4597 4602   аргіліт 1,9 7,8 14,6 

  4607 4610   аргіліт 3,5 7,9 21,1 

  4618 4624   аргіліт 2,1 6 15,4 

  4739 4749   аргіліт 1,9 5,2 15,9 

№4-

Розпашнівська 3900 3913   аргіліт 2,6 3 5,7 

  3980 3991   аргіліт 1,4 2,5 7,4 

  3991 4005   аргіліт 3,4 2,4 12,8 

  3991 4005   аргіліт 3,6 2,4 16,7 

  4113 4123  пісковик 2,5 2,3 7,4 

  4123 4133  пісковик 3,5 5,4 7,4 

  4133 4145  пісковик 2,4 3,3 10,9 

  4145 4157  пісковик 1,9 2,4 5,9 

 4159 4172  пісковик 2,5 0,2 11,1 

 4172 4179  пісковик 2,2 1,6 5,0 

 4523 4537  пісковик 2,3 2,4 13,1 

 4537 4551  аргіліт 3,5 6,7 11,7 
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 4551 4561  пісковик 3,0 6,6 11,9 

 4561 4571  пісковик 2,8 1,2 15,7 

 4613 4623  аргіліт 3,5 4,2 17,6 

№8-

Розпашнівська 3624 3631   аргіліт 3,9 5,6 11,9 

  3631 3637   аргіліт 2,2 2,7 5,7 

  3754 3764   аргіліт 3,7 4,8 12,3 

  3831 3842   пісковик 1,9 4,2 6,3 

  4016 4023   алевроліт 3,2 3,5 8,5 

№9-

Розпашнівська 4111 4118   аргіліт 1,8 3,3 6,6 

  4111 4118   аргіліт 2 2,9 7,2 

  4118 4125   аргіліт 2,6 3,7 8,6 

  4404 4414   аргіліт 4,1 7,4 12,4 

  4414 4419   аргіліт 3,9 6,6 4,1 

  4414 4419   аргіліт 3 7,6 12,7 

  4420 4427   аргіліт 3,2 2,4 10,9 

  4479 4492   пісковик 1,5 1,9 9 

  4492 4505   алевроліт 2,5 3,4 8,1 

  4505 4508   алевроліт 3,6 4,8 13,3 

№13-

Розпашнівська 3768 3775   аргіліт 2,7 3,2 9,6 

  3785 3790   пісковик 1,6 2,3 9,5 

  3785 3790   пісковик 1,6 3,2 6,8 

  3707 3815   аргіліт 1,4 2,6 6,2 

  3815 3823   аргіліт 3,4 3,4 10,4 

  3823 3831   аргіліт 2,7 3,9 10,9 

  3842 3851   аргіліт 2,9 4,4 11,3 

  3868 3860   пісковик 1,7 2,6 10,3 

  3880 3888   аргіліт 5,7 2,7 13,9 

  3888 3896   аргіліт 2,9 3,9 10,1 

  3908 3917   аргіліт 4,2 4,4 12,3 

  3917 3920   аргіліт 3,3 2,9 11,3 

  3926 3935   алевроліт 2,1 2,7 7,7 

  3935 3943   алевроліт 2,1 3,9 11,8 

  3977 3985   аргіліт 3,1 5,4 12,4 

  3985 3993   аргіліт 3,1 2,2 11,9 

  4001 4009   пісковик 2,4 2,9 11,6 

  4009 4018   пісковик 4,8 4,5 14,9 

  4026 4034   алевроліт 3,1 1,8 11,3 
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  4051 4059   аргіліт 3,1 5,6 4 

  4059 4067   пісковик 1,7 4,5 2,2 

  4076 4084   пісковик 2,4 3,4 4,9 

  4092 4101   пісковик 1,2 5,9 2,3 

  4084 4092   аргіліт 4 7,8 15,2 

  4109 4118   пісковик 2,2 1,2 4,1 

  4118 4126   пісковик 4,6 4,6 12,7 

  4126 4135   аргіліт 2,1 4,4 14,5 

  4143 4152   аргіліт 2,7 6,2 5 

  4152 4159   алевроліт 3,7 3,4 15,4 

  4166 4173   аргіліт 2,3 5,2 8,9 

  4173 4181   аргіліт 3,1 6,9 8,9 

  4186 4199   аргіліт 4 3,8 13,7 

  4186 4199   аргіліт 3,9 4,3 12,2 

  4217 4225   аргіліт 3,6 3 12,6 

  4217 4225   аргіліт 3,5 2,8 15,7 

  4225 4233   аргіліт 3,7 4,5 14,9 

  4233 4241   аргіліт 2,8 3,1 13,1 

  4249 4251   алевроліт 2,9 5,1 11,3 

  4251 4259   пісковик 2,5 2,3 5,1 

  4259 4267   пісковик 2,1 5,3 2 
№75-

Розпашнівська 4237 4247  пісковик 1,9 1,4 4,9 

 4237 4247  пісковик 2,3 1,5 5,2 

 4237 4247  пісковик 2,7 2,7 9,3 

 4237 4247  пісковик 2,3 4,7 9,9 

 4237 4247  пісковик 1,3 1,2 5,5 

 4237 4247  пісковик 2,4 2,9 3,2 

 4237 4247  пісковик 2,2 1,4 3,4 

 4237 4247  пісковик 2,4 4,9 11,7 

 4237 4247  пісковик 2,3 2,6 4,1 

 4237 4247  пісковик 3,1 3,2 4,9 

 4237 4247  пісковик 3,0 2,8 4,7 

 4237 4247  пісковик 2,3 7,1 8,3 

 4247 4259  гравеліт 2,8 5,3 4,3 

 4247 4259  пісковик 2,6 2,6 9,5 

 4247 4259  пісковик 2,3 3,8 7,7 

 4247 4259  пісковик 2,2 2,6 8,2 

 4247 4259  пісковик 2,5 2,3 5,3 

 4247 4259  пісковик 1,2 2,7 3,6 

 4247 4259  пісковик 2,0 3,5 2,9 
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 4247 4259  пісковик 2,1 4,1 6,9 

 4247 4259  пісковик 2,2 2,2 3,9 

 4259 4273  пісковик 2,7 3,3 2,7 

 4259 4273  пісковик 2,2 0,7 6,0 

 4259 4273  пісковик 1,7 3,5 3,2 

 4259 4273  пісковик 1,9 2,8 2,7 

 4259 4273  пісковик 1,9 2,9 3,2 

 4259 4273  пісковик 2,0 2,4 3,8 

 4259 4273  пісковик 2,2 2,1 2,2 

 4259 4273  пісковик 1,9 3,5 2,8 

 4259 4273  пісковик 2,5 2,9 10,0 

 4259 4273  пісковик 2,4 1,3 5,8 

 4259 4273  пісковик 1,7 1,3 4,8 

 4259 4273  пісковик 2,2 1,8 3,8 

 4273 4285  пісковик 2,6 3,4 7,6 

 4273 4285  пісковик 2,2 3,7 8,3 

 4273 4285  пісковик 2,4 4,3 12,0 

 3679 3691  гравеліт 0,9 2,1 4,7 

 3679 3691  гравеліт 0,4 1,1 1,8 

 3679 3691  пісковик 0,5 1,0 0,8 

 3679 3691  пісковик 1,0 1,8 1,3 

 3691 3700  пісковик 0,4 1,4 1,7 

 3691 3700  пісковик 0,4 1,1 2,2 

 3691 3700  пісковик 0,5 0,3 4,0 

 3691 3700  пісковик 0,6 1,1 4,1 

№8-Софіївська 4115 4119  арг. ал. 0,9 1,1 7,4 

 4115 4119  арг. ал. 0,6 4,2 7,9 

 4115 4119  арг. ал. 1,3 4,6 13,1 

 4115 4119  арг. ал. 2,9 0,5 26,4 

 4115 4119  арг. ал. 0,6 0,2 6,6 

 4119 4121  алевроліт 0,2 1,6 13,6 

 4119 4121  алевроліт 0,8 1,7 9,6 

 4119 4121  алевроліт 0,1 1,2 9,8 

 4121 4123  арг. ал. 0,9 3,3 14,1 

 4121 4123  арг. ал. 1,6 2,4 17,6 

 4123 4127  арг. ал. 1,0 1,3 10,4 

 4123 4127  арг. ал. 0,4 4,7 13,8 

 4127 4132  арг. ал. 1,0 4,6 7,9 

 4127 4132  арг. ал. 1,0 4,6 7,9 

 4127 4132  арг. ал. 0,7 5,5 11,0 

 4127 4132  арг. ал. 0,3 0,8 3,8 

 4127 4132  арг. ал. 0,2 2,7 4,8 
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Продовження таблиці А.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 4132 4140  пісковик 0,1 1,3 3,7 

 4132 4140  пісковик 0,1 11,7 22,2 

 4132 4140  пісковик 0,4 4,6 29,1 

 4140 4148  алевроліт 0,1 5,4 24,7 

 4140 4148  алевроліт 0,4 5,0 17,0 

 4140 4148  алевроліт 0,6 5,5 10,5 

 4140 4148  алевроліт 0,6 4,3 37,5 

 4140 4148  алевроліт 0,1 3,8 17,4 

 4140 4148  алевроліт 0,1 12,4 31,6 

 4148 4155  пісковик 0,4 3,8 23,5 

 4148 4155  пісковик 0,1 5,8 18,3 

 4148 4155  алевроліт 0,1 8,9 46,9 

 4148 4155  алевроліт 0,1 8,0 27,9 

 4148 4155  алевроліт 0,3 3,5 14,6 

 4148 4155  алевроліт 0,6 1,5 22,0 

 4155 4163  алевроліт 0,6 2,9 18,9 

 4155 4163  алевроліт 0,5 3,8 4,0 

 4155 4163  алевроліт 1,5 3,5 12,4 

 4155 4163  алевроліт 0,4 4,1 15,4 

 4155 4163  алевроліт 0,1 2,2 21,2 

 4155 4163  алевроліт 0,1 14,9 98,4 

 4155 4163  алевроліт 0,3 2,8 18,5 

 4163 4171  арг. ал. 0,4 11,6 13,1 

 4163 4171  арг. ал. 1,2 6,2 21,3 

 4163 4171  арг. ал. 0,2 5,2 29,7 

 4163 4171  арг. ал. 0,9 2,7 15,0 

 4171 4176  арг. ал. 0,1 3,4 10,3 

 4171 4176  арг. ал. 0,4 0,9 13,9 

 4171 4176  арг. ал. 0,2 3,1 18,2 

 4171 4176  арг. ал. 0,6 1,4 20,7 

 4171 4176  арг. ал. 0,3 0,7 5,2 
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Таблиця А.2 

Результати дослідження зразків керну піролітичним методом Rock-Eval 

№ 

св. 

Глибина, 

м 

  

TOC, 

% 
Rr 

Tmax, 

°C 
Кбм, % 

Кпрод, 

% 

НІ, 

мг ВВ г-1 

Сорг  

1 2 3 4 5 6 7 8 

№1-

Артемівська 
636,8 0,63 0,522  15,17 0,29 14 

  764,95 0,24   33,97 1,00 0 

  2010 0,71   12,73 0,17 21 

  2015 0,57 0,636 433,5 17,46 0,20 28 

  2842,1 0,70 0,891 436 17,76 0,22 32 

  2848,4 0,34   22,38 0,38 7 

  3420,4 1,66 1,011 474,5 17,43 0,19 58 

  3474,5 0,76 1,122  17,88 0,29 24 

  3559,7 0,81 1,137  13,50 0,16 33 

  3724,2 1,28 1,306 485 12,94 0,18 36 

  3887,7 0,17   37,25 1,00 0 

  4012,2 0,66 1,436  10,63 0,25 5 

  4116 1,23 1,487 505 5,70 0,04 19 

  4120,4 2,08 1,488 509 3,60 0,05 14 

  4197,6 2,83 1,487  3,71 0,26 5 

  4466,6 1,50 1,520  4,68 0,14 4 

 4486,3 1,20 1,741  9,59 0,31 10 

 №19-Ульянівська 1443  0,421     

  1740  0,412     

  2471,5 5,96 0,480 423,5 12,66 0,07 145 

  2597 0,87  430 17,24 0,15 57 

  2645,5 0,70 0,504 436,5 19,28 0,17 51 

  2750,2 1,39 0,496 431,5 20,89 0,14 100 

  2796 1,48 0,567 434,5 13,89 0,10 86 

  2901,1 0,77 0,410 431,5 13,06 0,09 50 

  2942,5 2,51 0,562  4,38 0,10 18 

  3040 1,43 0,587 429,5 10,86 0,12 50 

 №491-Кісівська 3318,7 1,38 0,48 430,5 8,3 0,08 95 

  3385 3,05 0,51  5,2 0,18 24 

  3575,7 0,34 0,58 442,5 11,8 0,40 18 

  3595,15  0,53 437    

  3620 0,73 0,54 426 10,3 0,15 58 

  3742 0,99  454 19,1 0,23 62 

  3778,7 1,26 0,58 439,5 13,5 0,12 95 
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Продовження таблиці А.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  3963,5 2,84 0,63 432 17,4 0,09 169 

  3924 0,66 0,63  5,3 0,17 26 

  4493,5 0,92 0,58 439 9,8 0,11 82 

  4864,7 1,03 0,73 438,5 13,1 0,14 79 

  4887,8       

  5000,5  0,78 459,5    

  5077,6 1,06 0,77 442 13,7 0,16 74 

  5075,05 1,82 0,87 448,5 12,4 0,16 65 

  5110  0,76 442    

  5153,7 3,15 0,82 437 12,7 0,21 47 

  5225 1,06 0,83 457,5 18,4 0,25 54 

  5760,5  0,89     

  5839 0,74 0,91 482,5 12,9 0,30 30 

  5914  1,16     

  5915       

  6008 0,86 1,21 493 11,6 0,32 25 

  6068 1,03   11,7 0,44 15 

  6092 0,74 1,23  8,8 0,33 18 

№500-Мачехська 3281  0,97     

  3283,6  0,55     

  3476,2 0,42   2,4 1,00 0 

  3484,1 2,31 0,58 438 3,6 0,04 86 

  3671,2  0,53 436    

  3756,4 1,30 0,54 435,5 6,7 0,06 106 

  3835  0,60 436,5    

  3948,4 1,43 0,59 437,5 11,9 0,07 151 

  4015 0,91 0,63 439 8,3 0,10 74 

  4143 0,63 0,62 432,5 9,5 0,16 48 

  4216,8 11,27 0,72 436 6,5 0,05 130 

  4218  0,73     

  4226 0,99 0,82 436 7,1 0,17 35 

  4337,5 1,16 0,87 439 13,8 0,12 100 

  4355,5 0,79 0,83 444,5 8,2 0,14 53 

  3980,4 2,79 0,73 436 10,4 0,06 164 

  4027  0,61 441    

  4611,6  0,74 437,5    

  4722,1 3,50 0,74 453 15,9 0,21 61 

  5012,9 0,95 0,71 432 7,4 0,12 54 

  5027,4 2,17 1,27 498 4,1 0,18 19 

  5055,5 1,62  497 3,6 0,25 11 

  5511 1,70 1,28  0,3 0,36 3 
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Продовження таблиці А.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

№487-Гадячська 4191,50 1,84  441,00 10,86 0,09 76,30 

  4251,05 3,24 0,62 434,00 20,36 0,13 123,86 

  4524,4 1,75 0,68 444 11,7 0,17 67 

  4525  0,70     

  4582,5 1,26  447 11,2 0,29 27 

  4652   447    

  4668,5 1,71 0,75 444 17,0 0,16 90 

  4710 1,71 0,76 451 13,4 0,20 55 

  4823   442    

  4862,5 5,50 0,86 450 56,5 0,33 121 

  4877   440    

  4883  0,85     

  4890 3,02 0,84 451 31,8 0,43 43 

         

 №2-Рудівська 4411,10 1,72 0,71 438,00 18,32 0,14 92,20 

  4520,10 1,67 0,79 444,50 14,98 0,14 69,82 

  4594,00 1,70 0,85 453,00 14,45 0,10 100,56 

  4603,00 1,89 1,05 454,50 16,16 0,15 71,81 

  4671,00 2,62 1,01 447,50 15,25 0,14 78,54 

  4764,30 3,29 1,08 451,50 14,59 0,17 61,11 

  4872,00 3,05 1,05 450,00 16,09 0,14 87,16 

  4995,10   457,00    

  5037,60 4,23 0,94 452,00 13,71 0,13 82,77 

  5584,70 5,94 1,36 488,00 3,19 0,06 37,77 

  5584,50       

  5729,50  1,82     

  5758,00 0,81 1,76 513,00 9,68 0,18 11,06 

  5772,50  1,72     
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Додаток Б 

 

Рисунок Б.1 – Співставлення геофізичних кривих ННК-Тв і розрахованих значеннь ТОС 

 за методикою БК і АК (св.№1-Артемівська) 
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Рисунок Б.2 – Результати визначення загального вмісту органічного вуглецю за методикою logr (св.№1-Артемівська) 
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Рисунок Б.3 – Результати розрахунку термічної зрілості органічного вуглецю  

та середнього вмісту органічної речовини (св. №1-Артемівська) 
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Рисунок Б.4 – Результати розрахунку термічної зрілості органічного вуглецю  

та середнього вмісту органічної речовини (св. №2-Рудівська) 


