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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

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. 

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

встановленого зв’язку відбиваючої здатності вітриніту (R0) із глибиною 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 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 
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«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. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність наукової роботи, сформульовано мету та 

окреслено основі завдання досліджень, визначено новизну і практичну цінність 

отриманих результатів; подається загальна характеристика дисертаційної роботи.  

У першому розділі наведено аналітичний огляд стану досліджень і 

методичних підходів, які використовувались та використовуються для встановлення 

геологічних особливостей будови нафтогазових родовищ Дніпровсько-Донецької 

западини, зокрема Південно-Східної частини регіону. У геотектонічному розвитку 

Дніпровсько-Донецького авлокогена (ДДА), згідно результатів В.К. Гавриша, 

виділяють наступні стадії: середньодевонська платформа; пізньодевонська рифтова, 

турнейсько-раньовізейська рифтова синекліза; пізньовізейська-ранньопермська, 

синеклізно-міогенклінальна, мезозойська, платформно-синеклізна, кайнозойська 

платформа. Окрім цього, необхідно відмітити, що ДДЗ входить до складу 

глибинного авлокогену, обмеженого Східно-Європейською платформою, 

Українським щитом та Воронежським кристалічним масивом. 

Доцільно зауважити, що дослідженню глибинної будови ДДЗ та деталізації 

геотектоніки геологічних розрізів цього регіону приділила увагу значна кількість 

науковців, зокрема М.В. Червінська, В.В. Глушко, І.І. Чебаненко, О.Ю. Лукін, 
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Г.Н. Доленко, Ю.О. Арсірій, Б.П. Кабишев, І.В. Височанський, В.Б. Сологуб, 

А.В. Чекунов, В.І. Старостенко та ін. 

За результатами аналізу даних глибинного буріння, сейсмічних досліджень, 

промислової геофізики науковці дійшли до висновку, що ДДА є континентальним 

палеорифтом щілинного типу зі складно побудованим грабеном у кристалічному 

фундаменті, - такий висновок був підтверджений тектонічними побудовами, 

виконаними Ю.А. Арсірієм, В.Г Бондарчуком, Є.С. Дворянином, С.В. Ткачишиним, 

М.В. Червінською та ін.  

Щодо умов формування складчастості і пасткоутворення І.В. Височанським 

приведено достатньо аргументовану геологічну інформацію про геодинамічні 

фактори структуро-утворення в межах ДДА. У результаті аналізу даних проведення 

науково-дослідних робіт з вивчення глибинної геологічної будови стало очевидним, 

що поряд із класичною теорією формування покладу мають місце скупчення 

вуглеводнів у резервуарах неантиклінального типу. Особливо значного розвитку 

набула така теорія в кінці XX століття.  

У своїх роботах низка фахівців, зокрема І.В. Височанський, описали теорію, 

що між структурою, пасткою, покладом і родовищем чіткого розмежування немає. У 

зв’язку із цим ряд науковців: Ю.З. Крупський. О.Ю. Лукін, І.В. Височанський, 

В.О. Федишин, В.А. Михайлов, С.А. Вижва, О.М. Карпенко, І.І. Онищук, 

Я.Г. Лазарук, з врахуванням аналізу та узагальнення результатів експериментальних 

вимірювань, а також даних зі свердловинних досліджень, обґрунтували перспективи 

на вуглеводні порід-колекторів різного літологічного типу. На думку здобувача, 

вивчення складу та зрілості органічної речовини в породах із врахуванням 

тектонічної ситуації дозволить порівняти етапи генерації вуглеводнів у певний 

період їхнього формування в нафтогазоносних структурах та надає можливість 

прогнозувати поширення найбільш перспективних щодо нафтогазоносності гірських 

порід. 

Таким чином, необхідно більш детально дослідити та обґрунтувати 

можливості комплексних геофізичних досліджень складно побудованих порід-

колекторів, слід підвищувати їхню інформативність щодо оцінки літології 

продуктивних пластів, визначати достовірний вміст органічної речовини та 

оцінювати її вплив на параметр відбиваючої здатності вітриніту та поширення її в 

перспективних товщах центральної та південно-східної частини ДДЗ. 

У другому розділі наведено стислу інформацію про літолого-стратиграфічну 

характеристику порід у межах головних продуктивних відкладів південно-східної 

частини ДДЗ. Починаючи з кам’яновугільної системи висвітлюється літологічна 

характеристика по відділах та ярусах. Характерною особливістю 

нижньобашкирського під’ярусу є наявність глинистих, мікрозернистих вапняків та 

темно-сірих шаруватої структури аргілітів. Ця літолого-стратиграфічна товща є 
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загально прийнятою як регіональний репер у межах південно-східної та центральної 

частини ДДЗ і дістала назву "башкирська плита". Характерні особливості будови 

цього реперу використовують у польовій (сейсморозвідці) та промисловій геофізиці. 

До літологічних особливостей геологічної будови верхньобашкирського під’ярусу 

відноситься і те, що його світи представлені буро-сірими вапняками з прошарками 

аргілітів і пісковиків, а також піщано-глинистих утворень. 

Аналіз літолого-стратиграфічних характеристик та даних лабораторних 

досліджень відкладів, що виповнюють геологічні розрізи південно-східної частини 

ДДЗ, дозволив виділити ряд перспективних на вуглеводні об’єктів в ущільнених 

породах, збагачених органічною речовиною, із значною мікро- та 

макротріщинуватістю.  

У третьому розділі наведено результати власних досліджень щодо 

оцінювання катагенетичної зрілості органічної речовини та її просторово-часові 

закономірності поширення у межах території дослідження. Особливості процесу 

формування нафтогазових покладів у геологічних розрізах на глибинах більше 5 км 

обумовлюють різну спрямованість їхніх пошуків. Значна кількість науковців вважає, 

що генерування осадовими породами вуглеводнів пов'язане із літотипами глинистих 

та карбонатно-глинистих порід, збагачених органічною речовиною (ОР), ступінь 

катагенезу яких не перевищує градацій МК-АК1; переважно характеризується 

рівнем ПК-МК3. На основі цих параметрів до рангу газогенеруючих можна 

зарахувати більшість глинистих  та карбонатно-глинистих товщ. Тріщинуватість 

гірських порід у подібних товщах, підтверджує перспективність пошуків 

вуглеводнів, особливо у ділянках подрібнення ущільнених пластів. У структурно-

речовинних трансформаціях принципово важливе значення має ексфільтраційний 

етап катагенезу. У результаті аналізу даних дослідження катагенетичних 

перетворень осадових порід, нами виявлено просторово-вікові особливості розвитку 

природних порід-колекторів та резервуарів накопичення вуглеводнів. У часовому 

відношенні виділено пасивний та активний режими накопичення вуглеводнів у 

різнотипних пастках. Консервація літогенетичних процесів на пасивному підетапі 

створює передумови для масштабної імпульсної міграції флюїдів, стимульованих 

інверсійними тектонічними рухами завдяки утворенню регіональних 

субгоризонтальних зон розущільнення.  

Дослідження розповсюдження процесу перетворення органічної речовини в 

осадових породах з використанням параметру відбиваючої здатності (R0) вітриніту 

дозволили сформувати методичні рекомендації, які сприятимуть пошукам 

перспективних на нафту і газ об'єктів. Було проаналізовано дані по 14 родовищах 

центральної та південно-східної частини ДДЗ. На основі цього, розраховані 

значення вертикального градієнту зміни відбиваючої здатності вітриніту та 

встановлено рівняння регресії по свердловинах чотирнадцятьох родовищ. 
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Відповідно до цього, було створено прогнозні карти-схеми просторової мінливості 

коефіцієнту відбиваючої здатності вітриніту R0 для глибин 3-5 км з кроком 

розрахунку у 500 м (рис. 1). Побудовані прогнозні карти-схеми разом з іншою 

геологічною інформацією дозволили виділити та локалізувати просторові ділянки зі 

значними  перспективами щодо генерації вуглеводнів керогеновмісними товщами у 

межах південно-східної частини ДДЗ.  

Четвертий розділ присвячений дослідженню можливостей та ефективності 

використання геофізичних методів в свердловинах для виділення дрібнозернистих, 

низькопроникних глинисто-алевритових порід з високим вмістом перетворених 

залишків органічної речовини (керогену). Проведено аналіз існуючих методів 

визначення вмісту органічної речовини за даними геофізичних методів.  

Встановлено, що для виділення порід з підвищеним вмістом керогену за 

методами геофізичних досліджень свердловин існує два напрямки, а саме: 

1) створення моделей стохастичних зв’язків фізичних параметрів полів із 

властивостями органічного вуглецю; 2) використання геофізичної інформації 

шляхом співставлення/накладання кривих різних геофізичних методів та прив’язки 

їх до опорних пластів/інтервалів.  

 
Рисунок 1 – Прогнозні карти-схеми латеральної мінливості коефіцієнта відбиваючої 

здатності вітриніту на глибинах 3-5 км з кроком в 500 м 
 

Отже, позитивною рисою методики співставлення кривих різних геофізичних 

методів, у порівнянні зі стохастичними моделями, є можливість використання 

опорних пластів в інтервалах досліджень. Така особливість автоматично здійснює 
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ідентифікацію об’єкта дослідження і враховує геологічні особливості родовища. 

Виходячи з аналізу оцінки загального вмісту органічного вуглецю за даними 

геофізичних методів встановлено, що радіоактивні методи, особливо метод гамма-

каротажу, можуть широко використовуватись при діагностиці параметрів керогену. 

У дисертаційній роботі розглянуті особливості будови дрібнозернистих, 

низькопроникних глинисто-алевритових гірських порід; їх зв'язок із вмістом 

органічної речовини та відображення цих властивостей у параметрах геофізичних 

полів. 

Глинисті породи складаються з різних мінералів, які характеризуються 

дисперсністю і адсорбційними властивостями у різних формах їх існування, що 

впливає на параметри електропровідності, природну питому радіоактивність, 

потенціали самочинної поляризації та ін. Для дослідження інтенсивності природної 

радіоактивності розглянуті властивості і форми перетворення глинистих мінералів. 

 

 

 

Рисунок 2 – Діаграми розподілу вмісту радіоактивних елементів у зразках керну з 

Гадяцького родовища (св. 487) 

 

Природа та інтенсивність геофізичних аномалій значною мірою обумовлені 

присутністю дисперсних мінералів (глинистості) і вмістом органічних вуглеводнів у 

гірських породах.  
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Важливим моментом у питанні встановлення зв’язку радіоактивності з 

органічною речовиною є дослідження природи радіоактивності порід. З цією метою 

було використано результати лабораторних вимірів концентрацій природних 

радіоактивних елементів (ПРЕ).  

Природна радіоактивність гірських порід зумовлена присутністю 

радіоактивних елементів калію, урану (радію) і торію та їх концентрацією.  

Сумарна інтенсивність гамма-поля визначається вмістом кожного з 

радіоактивних елементів, а для збагачених органічною речовиною порід важливою 

задачею є дослідження співвідношення радіоактивних елементів в матриці породи. 

Було обрано колекцію зразків порід із свердловин Гадяцької площі, де проведені 

виміри значень вмісту калію, урану (радію) і торію у лабораторних умовах в 

інтервалі глибин 3000-4900 м. Крім того, на  зразках зі св. 487 статистично 

досліджено зміну властивостей керогену з глибиною за даними відбиваючої 

здатності вітриніту Rо. Проведено аналіз характеристики співвідношення 

концентрацій радіоактивних елементів в аргілітах і пісковиках.  

Співвідношення вмісту радіоактивних елементів у породі на конкретному 

родовищі дозволяє в загальному визначитися з тенденціями утворення осадових 

порід і присутністю органічних домішок у відкладах. На рис. 2 наведено 

співставлення концентрацій радіоактивних елементів з ранжируваними рядами 

концентрацій інших ПРЕ. При аналізі розподілу ПРЕ досліджуваних відкладів 

зроблено висновок, що калій і торій мають однакову тенденцію накопичення в 

породі, а саме – тільки за рахунок дисперсної фракції. В той же час, концентрація 

урану (радію) обумовлена як дисперсною фракцією породи, так і наявністю 

органічної речовини. 

Важливим моментом роботи є дослідження зв’язку зміни значення 

відбиваючої здатності вітриніту (R0) та концентрації урану (радію) з глибиною 

залягання порід.  

Отримані результати досліджень свідчать, що метод природного гамма-поля 

може бути використаний для відображення вмісту органічної речовини у породах 

глинисто-алевролітового типу відкладів ДДЗ. 

П’ятий розділ присвячено дослідженню взаємозв’язків виміряних фізичних 

параметрів у породах збагачених органічною речовиною та вдосконаленню 

методики оцінки вмісту органічного вуглецю. 

Геофізичні криві, які можуть відображати властивості керогену в породі, 

змінюють свої параметри відповідно до характеристик органічної речовини, що, в 

свою чергу, вказує на можливість використання методів ГДС при оцінюванні вмісту 

органічного вуглецю. У роботі розглянуті взаємозв’язки параметрів геофізичних 

полів: природного гамма-випромінення, нейтронного і електричного, які є 

головними у методиці співставлення їхніх кривих для визначення вмісту органічної 
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речовини. 

На основі аналізу взаємозв’язків властивостей природного радіоактивного 

поля (за методом гамма-каротажу) з інтенсивністю утворення теплових нейтронів 

(за методом нейтрон-нейтронного каротажу) на прикладі свердловини №1-

Артемівська встановлено, що, в цілому, зменшення значень гамма-поля призводить 

до збільшення показів нейтронного каротажу. Однак, поруч з цим виділяються 

інтервали залягання порід в яких відмічається збільшення показів інтенсивності 

утворення теплових нейтронів при однакових значеннях природної радіоактивності. 

Збільшення показів нейтронного каротажу пов’язано із зменшенням вмісту 

дисперсної фракції породи, а зростання гамма-поля обумовлено присутністю ОР. 

Рисунок 3 – Співставлення кривих ННК-Тв і розрахованих значень ТОС за 

комплексом БК і АК (св.№1-Артемівська). Опорний пласт залягає в інтервалі  

3582-3589 м. 

 

Досліджено взаємозв’язки параметрів радіоактивного поля та питомого 

електричного опору порід за методом бокового каротажу. За результатами 

дослідження виявлено інтервали залягання порід, які характеризуються високими 

значеннями природної гамма-активності (Іγ) (12÷14 мкР/год), низьким значенням 

поля теплових нейтронів (Іnn) (1,7÷2,3 у.о.), але великим значенням електричного 

опору (45÷98 Ом·м). Вказані геофізичні особливості ототожнюються з присутністю 
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органічної речовини.  

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.  

У роботі детально розглянуто особливості використання методики Кв. Р. Пасі 

logR для визначення і розрахунку загального вмісту органічного вуглецю. 

Методика базується на накладанні кривих двох геофізичних методів, які можуть 

відображати властивості органічного вуглецю. В цій методиці використані обрані 

опорні пласти і враховані геологічні особливості родовища, тому дуже важливим 

питанням при використанні методу є безпомилкове визначення інтервалів залягання 

опорних пластів. Вплив вмісту органічних домішок на утворення аномалії 

природного радіоактивного поля характеризується значною диференціацією, і важко 

визначити інтервал де радіоактивна аномалія обумовлена лише дисперсною 

фракцією. За опорний пласт слід обирати породи, які характеризуються мінімальним 

вмістом органічної речовини. При виборі опорних пластів в інших інтервалах 

глинистих порід розрахований вміст органічного вуглецю буде визначатись 

відносно обраного опорного пласта.   

Нами запропоновано методику визначення інтервалу залягання опорного 

пласта, яка базується на вивчені характеристики зв’язку між нейтронними 

властивостями і інтенсивністю природної радіоактивності порід. Отримано рівняння 

зв’язку для глинистих порід без домішку органічної речовини 

 та порід збагачених органічною речовиною 

. Для вибору опорного пласта проведено співставлення 

розрахованих кривих Іnn
І, Іnn

ІІ з виміряної кривою Іnn. Інтервал, де співпадають криві 

Іnn і Іnn
І буде характеризуватися як опорний пласт, який використовується в методиці 

logR. 

Проведено аналіз розрахованих значень загального вмісту органічного 

вуглецю за методикою logR. Для розрахунків використані геофізичні криві 

наступних методів БК – ННК-Т, БК – АК на основі вибраного одного опорного 

пласта та відомих рівнянь визначення вмісту органічного вуглецю. Для визначення 

logRГК з інформації методів БК – ГК нами запропонована наступна формула: 

 

,                      (1) 

 

де Кгл – глинистість пласта за даними ГК, ч.од.; 

Кглo – загальна глинистість за даними ГК в опорному інтервалі, ч.од.  

Визначені значення вмісту органічного вуглецю різними способами 
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співпадають із значеннями, отриманими у лабораторних умовах на зразках керну.  

Для підвищення достовірності визначення вмісту органічного вуглецю 

рекомендується використовувати різні способи та комплекс геофізичних методів.  

Дослідження органічної речовини осадових порід визнається одним із 

головних етапів в оцінці вуглеводневого потенціалу покладів. Питаннями оцінки 

потенціалу нафтогазоматеринських порід ДДЗ, а також термальної зрілості розсіяної 

ОР займались провідні спеціалісти у галузі нафтогазової геології. Перш за все слід 

згадати наукові праці вітчизняних науковців О. Ю. Лукіна, С. Г. Вакарчука, 

В. А. Михайлова, Ю. Б. Кабишева, Г. Л. Башкірова, Г. І. Амурського. На їхню 

думку, піроліз керну є найкращим методом одночасного визначення типу і зрілості 

органічної речовини.  

Нами проведено аналіз просторового розповсюдження І-ІІІ структурно-

хімічних типів керогену в межах ДДЗ (св. Артемівська–1, Рудівська–2, Кисівська–

491, Мачуська–500, Гадяцька–487, Ульянівська-19) на основі обробки даних з 

визначення ступеня термального перетворення порід. Досліджено ступінь 

катагенетичного перетворення ОР і встановлено, що Тмах < 4350C відповідає 

значенням відбиваючої здатності вітриніту R0<0,5 % і вказує на незрілість ОР 

(градація протокатагенезу – ПК). Інтервал температур Тмах = 435-460 0C відповідає 

величині R0
 від 0,5 до 1,3 % і характеризує «нафтове вікно» (градація мезокатагенезу 

– МК1 – МК3). Інтервал Тмах > 4650C (R0>1,3 %) відповідає «газовому вікну» 

(градація катагенезу – МК4 – АК5). 

Проведений аналіз піролітичних характеристик, отриманих при обробці даних 

за методом Rock – Eval кам'яновугільних відкладів в окраїнних і центральних 

приосьових частинах ДДЗ, показав, що 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. 

Одним з важливих питань при дослідженні наявності органічного вуглецю в 

теригенних породах є визначення зв’язку між коефіцієнтом відбиваючої здатності 

вітриніту та величиною водневого індексу «HI», яке було проведено на основі 

лабораторних досліджень кернового матеріалу. Як результат, цей зв'язок має вигляд 

функції, яка характеризується кореляційним відношенням r = 0,842 і описується 

рівнянням: 

0335.2
78.419

R
eHI
−

= ,                                            (2) 

 

де «НІ» – водневий індекс, мг ВВ/г Сорг; 

R0 – усереднене значення відбиваючої здатності вітриніту, %. 

Встановлена залежність визначає характер зв’язку водневого індексу керогену 

та відбиваючої здатності вітриніту, що дає змогу оцінювати рівень термічної 
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зрілості за геофізичними даними.  

На основі інтерпретації даних ННК/НГК оцінюється значення водневого 

індексу та розраховується величина відбиваючої здатності вітриніту: 

 

1006.2)ln(3036.00 +−= HIR   (r = 0,846)     (3) 

 

де «НІ» – водневий індекс, мг ВВ/г Сорг; 

R0 – усереднене значення відбиваючої здатності вітриніту, % 

Використовуючи відому залежність LOM = f(R0), розраховується термічна 

зрілість органічної речовини за даними геофізичних методів (рис. 4). 

Рисунок 4 - Результати розрахунку термічної зрілості органічної речовини та 

середнього вмісту ТОС (св. №1-Артемівська) 

 

У роботі представлено розроблений алгоритм контролю оцінки достовірності 

вмісту органічної речовини, що є важливим аспектом при розв’язанні геологічних 

задач. Для глинистих порід тільки дисперсного складу для кожного геологічного 

регіону існує певне співвідношення між величиною природної радіоактивності і 

інтенсивністю вторинного гамма-поля (або водневого вмісту) НГК, а для глинистих 

порід збагачених органічною речовиною воно змінюється, тому для контролю 

достовірності розв’язання задачі з оцінки вмісту органічної речовини нами 

пропонується впровадження відносного параметру U який визначається за 

формулою:  
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,                                                      (4) 

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. 

Відносний параметр U характеризує величину інтенсивності нейтронного поля 

на одиницю величини інтенсивності гамма-активності, тобто його інтерпретація 

може розглядатись, як питомий вміст водню на одиницю глинистої компоненти 

породи. Використання кривої відносного параметр U з іншими методами за 

методикою, яка базується на накладанні кривих геофізичних методів, дозволяє 

враховувати зміни параметрів радіоактивного і нейтронного полів відносно 

електричного поля за методом БК. У цілому такій підхід удосконалює технологію 

визначення розбіжностей між геофізичними методами при кількісній оцінці вмісту 

органічної речовини та його зрілості; метод дозволяє контролювати достовірність та 

правильність визначення цих параметрів. 

Запропонований алгоритм та комплексний підхід використання геофізичної 

інформації для аналізу вмісту та термальної зрілості органічного вуглецю сприятиме 

підвищенню достовірності та ефективності розв’язання нафтогазопошукових задач.  

 

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 ДДЗ 

западини щодо можливої генерації та акумуляції вуглеводнів. 

2. Здійснена обробка 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 у 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 
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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 (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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проведення досліджень, формування висновків. Участь автора – 30 %). 
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АНОТАЦІЯ 

Зеленко Ю.М. Прогнозування нафтогазогенераційного потенціалу 

палеозойського осадового комплексу південно-східної частини ДДЗ за геолого-

геофізичними даними для пошуків перспективних об'єктів на вуглеводні. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук за 

спеціальністю 04.00.22 «геофізика». – Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка, МОН України, Київ, 2018. 

Дисертація присвячена побудові та аналізу петрофізичних моделей зв’язку 

властивостей глинисто-алевритових порід із високим вмістом органічної речовини 

та характеристиками геофізичних полів, що виявив відображення аномальної 

характеристики керогену в геофізичних полях та можливість прогнозувати 

перспективні ділянки на виявлення покладів газу нетрадиційного типу в 

низькопроникних глинисто-алевритових породах. Запропоновано методику 

визначення інтервалу опорного пласта на основі порівняння виміряної кривої 

нейтронного каротажу з розрахованими синтетичними кривими в глинистих пластах 

за двох умов: а) відсутності органічної речовини і б)  пластів збагачених 

органічними залишками. Проведено дослідження зв’язків між параметрами, що 

характеризують органічну речовину в породі, та побудована залежність між 

відбиваючою здатністю вітриніту і величиною водневого індексу, яка 
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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.  

Ключові слова: Дніпровсько-Донецька западина, вуглеводні, органічна 

речовина, відбиваючої здатність вітриніту, геофізичні дослідження свердловин, 

радіоактивні елементи, кероген. 

 

АННОТАЦИЯ 

Зеленко Ю. Прогнозирование нефтогазогенерационного потенциала 

палеозойского осадочного комплекса юго-восточной части ДДВ по геолого-

геофизическим данным для поисков перспективных объектов на углеводороды. - 

Квалификационная научная работа на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата геологических наук по 

специальности 04.00.22 «геофизика». – Киевский национальный университет имени 

Тараса Шевченко, МОН Украины, Киев, 2018. 

Диссертация посвящена построению и анализу петрофизических моделей 

связи свойств глинисто-алевритовых пород с высоким содержанием органического 

вещества и характеристиками геофизических полей, который обнаружил 

отображения аномальной характеристики керогена в геофизических полях и 

прогнозировать перспективные участки на выявление залежей газа нетрадиционного 

типа в низкопроницаемых глинисто-алевритовых породах. Предложена методика 

определения интервала опорного пласта на основе сравнения измеренной кривой 

нейтронного каротажа с рассчитанными синтетическими кривыми в глинистых 

пластах при двух условиях: а) отсутствия органического вещества в породах и 

б) пластов, обогащенных органическими остатками. Выполнено исследование 

связей между параметрами, характеризующими органическое вещество в породе, и 

построена зависимость между отражательной способностью витринита и величиной 

водородного индекса, которая характеризуется обратной экспоненциальной 

функцией. На основе использования зависимости отражательной способности 

витринита от термической зрелости керогена, предложена методика определения 

термической зрелости органического вещества в скважинах по данным ГИС. 

Ключевые слова: Днепровско-Донецкая впадина, углеводороды, 

органическое вещество, отражательная способность витринита, геофизические 

исследования скважин, радиоактивные элементы, 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 
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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 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 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 
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with sealed rocks of a crack type with a high content of kerogen. 

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. 


