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В регіональному геоструктурному плані, 
згідно з тектонічним районуванням Ю.О.Арсі-
рія, М.І.Євдощука, В.П.Клочка, І.І.Чебаненка, 
Розсошанський блок фундаменту охоплює зону 
поєднання південного схилу Воронезького кри-
сталічного масиву зі складчастим Донбасом 
(рис. 1, 2). 

Основні відомості про сучасну тектоніку 
Розсошанського блоку отримані за даними ре-
гіональних, площинних і детальних сейсмічних 
досліджень, науково-тематичних робіт, а також 
буріння структурних, пошукових і розвідуваль-
них свердловин. 

По поверхні фундаменту — це чітко вира-
жений просторовий південний схил Воронезь-
кої антеклізи, розчленованої системою скидо-
вих порушень на ряд сходин, що надають йому 
східчасто-блоковий характер. 

Глибина поверхні фундаменту за даними 
сейсмічних досліджень і буріння змінюється 
від 1,5 км на самому крайньому північному пі-
дійманні і до 4,5-6,0 км на зануренні. Градієнт 
занурення сягає 50 м/км проти градієнта 120 
м/км Харківського нафтогазоносного блоку 
фундаменту. Така значна відмінність в нахилі 
поверхні докембрійських утворень знайшла 
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Рисунок 1 — Територія досліджень 
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своє відображення в особливостях осадконако-
пичення та більш широких перспективних 
площинних розмірах Розсошанського блоку, які 
сягають  120 х 60 км. 

Різноманітність будови цієї частини Півні-
чного борту Дніпрово-Донецької западини від-
мічається і по осадовому чохлу і залежить від 
інтенсивності прояву тектонічних рухів в про-
цесі седиментації. Так, турнейський, візейський 
та нижньосерпуховський структурні плани, що 
зумовлені блоковою будовою фундаменту, ма-
ють повну конформність з докембрійським 
структурно-геологічним поверхом. 

Найбільш складної будови територія Роз-
сошанського блоку набуває по верхньосерпу-

ховському і особливо по середньокам’яно-
вугільному комплексах осадків, що носять по-
тужний характер розвитку в обсягах від 40 до 
60% від усієї товщини фанерозою. Загальний 
структурний план комплексів під дією сил сти-
ску, зумовлених за даними А.Т.Мурича  зустрі-
чними рухами Воронезького і Українського 
кристалічних масивів, ускладнений локальними 
антиклінальними плікативними порушеннями 
верств башкирських, московських та частково 
верхньосерпухівських утворень вздовж скидо-
вих порушень структурно-тектонічних сходин. 

Найбільш чіткі антиклінальні вигини 
верств порід спостерігаються вздовж системи 
Красноріцьких скидів, що розвинені в безпосе-

 
Масштаб: верт. 1:50000, гор. 1:100000 

Рисунок 2 — Характер розвитку стратиграфічних комплексів фанерозою території досліджень 
на ділянці Львівсько-Бурчацької площ 

 

 
А – зона насувів;  Б – зона розвитку структур Красноріцьких скидів;   

В – зона малоамплітудних Бараниківсько-Плачидівських структур.    М 1:1000000 

Рисунок 3 — Зона розвитку різноманітного морфогенного типу структур 
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редній близькості до зони насувів, яка прилягає 
до складчастого Донбасу. В міру віддалення в 
північному напрямку і зниження сил стиску 
повноконтурність антиклінальних форм значно 
зменшується, і вони набувають вигляду мало-
амплітудних прискидових антиклінальних під-
нять (рис. 3). 

Отже, завдяки таким тектонічним рухам 
сформувалися дві групи антиклінальних під-
нять, розмежованих вузькою смугою моноклі-
нального залягання середнього карбону. Пів-
денна група приурочена до зони Красноріцьких 
насувних порушень, більш чітко виражених в 
палеозойських та мезозойських відкладах. 

Північна Бараніківсько-Плачидівська група 
складок, що сформувалась в занурених крило-
вих частинах Красноріцького, Передельського, 
Центрального, Північного та інших менш про-
тяжних скидів, утворює ланцюжки малоамплі-
тудних структур, дещо асиметричних в прямо-
му поєднанні між собою (рис. 3). 

Найбільш чіткою і протяжною є група 
структур Красноріцьких скидів, що простежу-
ються з північного заходу на південний схід, 
характерними рисами яких є: елементарно про-
стий морфологічний вид, вираженість тільки в 
верхньопалезойському структурному плані, 
значні розміри перспективних поверхів, консе-
диментаційно-переривчастий розвиток. Решта 
антиклінальних структур, що розвинені вище 
по моноклінальному схилу, мають менш чітку 
вираженість і орієнтованість через послаблення 
прояву структуроформуючих рухів стиску і на-
лежать як до малоконтурних антиклінальних 
складок, так і до прискидових напівантикліна-
льних форм, розповсюджених переважно 
вздовж локальних малопротяжних скидів згід-
ного типу. 

Третій структурно-тектонічний поверх, що 
охоплює мезокайнозойські відклади, які незгід-
но з кутовим і стратиграфічним неузгодження-
ми перекривають різноманітні вікові верстви 
палеозойських утворень, носить монокліналь-
но-нахилений характер і під кутом до 1-2о за-
нурюється в напрямку складчастого Донбасу. 
Тільки в смугах розвитку групи палеозойських 
структур мезокайнозой успадковує плікативні, 
деякою мірою диз’юнктивні дислокації карбону. 

Таким чином, структурні антиклінальні 
форми Розсошанського тектонічного блоку на 
відміну від інших частин западини мають свій 
прояв в розрізі лише верхнього палеозою за-
вдяки трьом факторам: розтягу, стиску та верх-
ньосерпуховських карбонатних побудов. 

Згідно з геологічним районуванням 
М.П.Зюзькевича [2], територія Розсошанського 
тектонічного блоку за домінуючим типом стру-
ктурних форм належить до Баранниківсько-
Плачидівської зони антиклінальних структур-
них форм. 

В геологічній будові осадового чохла Роз-
сошанського блоку фундаменту беруть участь 
відклади нижнього, середнього, верхнього від-
ділів кам’яновугільної системи палеозойської 
еритеми, тріасові та крейдові мезозойської та 
кайнозойської. 

З утворень нижньокам’яновугільної систе-
ми в найбільш зануреній частині блоку розви-
нені турнейські і нижньовізейські, які перекри-
ваються незгідно верхньовізейськими. В літо-
логічному відношенні вони представлені зде-
більшого глинисто-карбонатними утвореннями 
загальною товщиною, яка сягає 120 м. В скоро-
ченому і карбонатизованому вигляді представ-
лені також і верхньовізейські відклади в обсязі 
літопачок В-14-15-16, В-18-19, В-20 та В-22-23 
загальною товщиною 100-200 м. Перекриваєть-
ся верхньовізейський комплекс потужною але-
вроліто-аргілітовою товщею до 400 м. 

Повсюдний площинний розвиток мають і 
нафтогазоносні відклади верхньосерпуховсько-
го під’ярусу, які представлені карбонатно-аргі-
літовими, аргіліто-карбонатними, карбонатни-
ми і хемогенними (лагунними) літофаціальни-
ми типами порід загальною товщиною до 450м. 
За характером розвитку і прояву екзо- і ендо-
генних та динамічних факторів відклади даного 
комплексу створюють в межах апікальних час-
тин піднять резервуари пластового, масивно-
пластового, масивного і комбінованого типів. 

Відклади середньокам’яновугільного про-
дуктивного комплексу в об’ємі московського і 
башкирського ярусів в межах блоку мають 
найпотужніший розвиток загальною товщиною 
від 2300-2500 м на зануренні і до 1300 м на пі-
дійманні в районі Чабанівки. Градієнт зміни 
товщин сягає 40 м/км. Але недивлячись на до-
сить значну товщину, зміну відкладів, розріз 
московських і башкирських утворень зберігає 
всю повноту літопачок від М-1 до М-7 і від  Б-1 
до Б-13 включно. Отже, зміна обсягів за тов-
щиною відбувається тільки за рахунок загаль-
ного скорочення розрізу по схилу борту від йо-
го найбільш зануреної частини. 

Такий характер розповсюдження відкладів 
в умовах коливальних тектонічних рухів і рит-
мічної зміни джерел седиментаційного матеріа-
лу та мілководно-морського і континентально-
го режимів осадконакопичення зумовив фор-
мування багаточисельних, надзвичайно склад-
них та різноманітних природних резервуарів в 
теригенному розрізі середнього карбону. Поро-
дами-колекторами є пісковики, мінливі за роз-
різом і площею як за товщиною, так і за фільт-
раційно-ємкісними властивостями. 

Отже, розріз середнього карбону за своїми 
літофаціальними особливостями (шаруватістю, 
мінливістю, співвідношенню проникних і не-
проникних порід та фільтраційно-ємкісними 
властивостями) в поєднанні зі структурними 
умовами є надзвичайно сприятливими для га-
зонакопичення і створення різноманітних пас-
ток вуглеводнів. 

 За своїми морфологічними ознаками та 
площинним положенням на структурних фор-
мах пастки вуглеводнів (ВВ) належать, згідно з 
класифікацією А.А.Гусейнова, Б.М.Геймана, 
Г.В.Суцукова [3], до різноманітних структурно-
літологічних типів: склепінно-кільцевих, при-
склепінно-козиркових, переклінально-козирко-
вих, козирково-крилових, шнуркових і різних 
їх комбінацій. 
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За даними досліджень В.М.Солодкого, 
П.Т.Павленко, О.С.Стасіва, М.А.Фірмана [4] 
щодо вивчення особливостей розвитку піщаних 
порід-колекторів покладів московського проду-
ктивного комплексу на прикладі Вергунського 
родовища встановлено, що із 19-ти продуктив-
них пластів тільки шість мають склепінно-
кільцевий характер розвитку кондиційних по-
рід-колекторів з локальними малорозмірними 
ділянками ущільнення. Решта 13 пластів про-
никних піщаних утворень простежується в ме-
жах різних елементів антиклінальної складки і 
утворюють різноманітні типи пасток. 

Отже, найбільш стабільний процес осадко-
накопичення спостерігався в період формуван-
ня відкладів світ  С2

7-С2
6  з ритмічною зміною 

джерел седиментаційного матеріалу і покрив-
ного розвитку піщаних порід-колекторів шести 
пластів. 

Накопичення решти  розрізу продуктивно-
го комплексу супроводжувалося досить  мінли-
вими коливально-динамічними рухами, які змі-
нювали джерела седиментаційного різноречо-
винного матеріалу та збіднених і збагачених 
карбонатно-глинистими домішками піщаних 
фракцій. 

Аналогічний, але більш локалізований і 
складний літофаціальний характер розвитку  
носить башкирський продуктивний комплекс 
відкладів потужністю 1000-1500 метрів, який  
представлений в нижній частині від піщано-
глинистого, карбонатно-піщано-глинистого до 
глинисто-карбонатного типу порід (світи С1

5, 
С2

1, С2
2). 

Верхня основна частина комплексу (світи 
С2

3, С2
4, С2

5 низ) за літофаціальним типом на-
лежить до піщано-глинистого розрізу з мінли-
вими і підпорядкованими проникними порода-
ми-колекторами, розвиток яких носить теж різ-
номанітний локалізований площинний характер 
від пластово-лінзовидно-покривного до барово-
руслового типів товщиною від перших метрів 
до 50-70 м. Окрім цього в регіональному плані 
спостерігається як значна глинизація розрізу, 
так і скорочення кількості піщаних пластів-
колекторів. 

Через літофаціальну мінливість відкладів 
середнього карбону піщані проникні пласти 
носять нерівномірний характер розвитку за 
площею, за розрізом і за кількістю: змінюється 
від 4-6  на Львівській, Миколаївський, Ваку-
ленський, до 26 на Вергунський. Ця нерівномі-
рність спостерігається як за ярусами, так і за 
світами даного стратиграфічного комплексу 
фанерозою (рис. 4, 5, 6, 7). 

Таким чином, продуктивні комплекси в 
об’ємі московських, башкирських та  верхньо-
серпуховських відкладів в межах блоку сприят-
ливі для нафтогазонакопичення при певному 
поєднанні структурних і літофаціальних умов 
розрізу. 

Згідно з нафтогазогеологічним районуван-
ням Ю.О.Арсірія, В.Г.Дем’янчука, Б.П.Каби-
шева, В.І. Мяснікова, П.Ф. Шпака [5], територія 
Розсошанського блоку належить до Красноріць- 
 

кого (Луганського) нафтогазоносного району з 
максимальною товщиною осадового чохла 4,5-
6,0 км. Вона відрізняється від інших територій 
западини своєрідною будовою складок та вели-
ким стратиграфічним інтервалом нафтогазоно-
сності (до 1300 м) при малих амплітудах під-
нять. 

Район характеризується наявністю зон на-
фтогазонакопичення з подвійним  структурним 
контролем. 

За даними визначення рейтингово-промис-
лового значення Полтавського нафтогазового 
регіонального геологічного підприємства, тери-
торія досліджень належить до однієї із першо-
чергових за своєю перспективністю (незначні 
глибини, велика успішність нафтогазових ро-
біт,  висока щільність ресурсів вуглеводнів та 
багаточисельні продуктивні пласти). 

Подальші напрямки пошукових робіт в 
межах блоку пов’язуються з дорозвідкою між-
родовищних, крилових їх частин в межах зони 
Красноріцьких скидів з потенціальними нероз-
віданими ресурсами зі щільністю 20-50 тис. 
т/км2 і пошуками нових родовищ в межах Бара-
никівсько-Плачидівської зони блоку зі щільніс-
тю вуглеводневих ресурсів 50-100 тис. т/км2. 

Успішність і геолого-економічна ефектив-
ність геологорозвідувальних робіт неможлива 
без вивчення літофаціальних особливостей 
продуктивних комплексів з визначенням діля-
нок найбільш сприятливих для нафтогазонако-
пичення і формування промислових скупчень 
вуглеводнів. 

Першочерговим завданням досліджень є 
вияснення закономірності помірного екстенсу 
піщаних утворень, сприятливого для форму-
вання потенціальних пасток ВВ і території не-
сприятливого – різко опіщаненого та заглини-
зованого розрізу комплексів, а також зон ви-
клинювання та глинизації і карбонатизації по 
схилу борту. 
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Масштаб: верт. 1:5000 

Рисунок 4 — Схематичний палеопрофільний розріз розвитку порід-колекторів  
московського нафтогазоносного комплексу на ділянці Гречишкинсько-Кримської площ 
 

 
Масштаб: верт. 1:10000 

Рисунок 5 — Схематичний палеопрофільний розріз розвитку порід-колекторів  
башкирського продуктивного комплексу на ділянці Гречишкинсько-Кримської площ 
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Масштаб: верт. 1:5000 

Рисунок 6 — Схематичний палеопрофільний розріз розвитку порід-колекторів  
московського продуктивного комплексу на ділянці Львівсько-Бурчацької площ 

 

 
Масштаб: верт. 1:10000 

Рисунок 7 — Схематичний літофаціальний профіль розрізу башкирського продуктивного 
комплексу на ділянці Львівсько-Бурчацької площ 
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При експлуатації газових і газоконденсат-
них свердловин виникає проблема відкладення 
нашарувань по стовбуру свердловини. До складу 
цих відкладень входять як органічні, так і неор-
ганічні речовини. У відкладеннях утворюються 
агресивні сполуки неорганічного походження, 
які негативно впливають на стан колон експлу-
атаційної свердловини. Важливою є проблема 
формалізації процесу поводження хімічного 
складу пластових вод, які транспортуються по 
стовбуру свердловини при різних термодинамі-
чних умовах.   

При розробці математичних залежностей 
розрахунку фазових перетворень в однокомпо-
нентній сольовій системі пропонується такий 
метод. 

У результаті аналізу літературних джерел 
[1-4] виявилося, що внутрішня енергія U харак-
теризує всі власні запаси усіх видів руху і вза-
ємодії тіл і часто, з яких складається система. 
Енергію атомізації кристалічних тіл і матеріалів 
можна розглядати як частину енергії, що міс-
титься в  системі у даний момент. Вона склада-
ється з внутрішньої енергії, процентна частка 
якої від загальної кількості енергії невідома.  

5. Геология и нефтегазоносность Днепров-
ско-Донецкой впадины. Нефтегазоносность // 
Кабышев Б.П., Шпак П.Ф., Билык О.Д. и др.; 
Отв. ред. П.Ф.Шпак; АН УССР, Ин-т геологи-
ческих наук. – К.: Наук. думка, 1989. – 204 с. 

 
 
 
 
 

Однак повну сукупність усіх видів взаємо-
дії складених елементів системи важко враху-
вати й оцінити кількісно. Тому неможливо ви-
значити абсолютну величину внутрішньої ене-
ргії будь-якої системи. 

Для термодинамічного аналізу процесів ці-
лком достатньо знати величину dU — зміна 
внутрішньої енергії в ході процесу. З першого 
закону термодинаміки і випливає, що величина 
dU може бути визначена як величина різниці 
щодо теплового ефекту ізохорних процесів у 
закритих системах: 

Таким чином, з першого закону термоди-
наміки маємо [1] 

 
m

mm AddUdnQd
1
 ,          (1) 

де: d'Q – кількість енергії отриманої систе-
мою; m  – нормальний хімічний потенціал;  
dnm – зміна кількості молей речовини при фазо-
вому переході; dU – внутрішня енергія суміші; 
d'A – кількість енергії, потрібної для протидії 
зовнішнім силам.  
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Прогнозирование отложения солей в стволе 
скважины  являет собой  важный практический 
интерес, вызванный переходом многих месторож-
дений Украины в позднюю стадию разработки и 
прогрессирующим обводнением скважин. В этих 
условиях растет вероятность отложения солей в 
стволе скважин, что снижает их производитель-
ность, и в случае наличия агрессивных солей приво-
дит  к разрушению колонны скважины. 

Предлагается применение компьютерной тех-
нологии определения условий фазовых переходов для 
предотвращения возможности их последующего 
возникновения в процессе разработки месторожде-
ний, используя физико-математическую модель 
прогнозирования фазовых превращений в стволе 
скважины в однокомпонентной системе, разрабо-
танной путем анализа термодинамических процес-
сов в скважине. 

 Prognostication of deposit of salts in the trunk of 
mining hole  shows itself  the important practical inter-
est caused by transition of many deposits in Ukraine in 
the late stage development and progressive drowning. 
In these circumstances probability of salting-up process 
in one-component system increases in the trunk of min-
ing holes, that reduces their productivity, and in the 
case of presence of aggressive salts results destruction 
of column in mining hole. 

Appling computer technology to determination of 
phases transitions terms is offered to prevent  the possi-
bility of their subsequent origin in mining operations, by 
using the physic-mathematical model of prognostication 
phases transformations in the trunk of the mining hole, 
in one-component system, which was developed by 
means of thermodynamic analysis of processes in a min-
ing hole. 

 


