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Розділ 1 

МЕТАН ВУГІЛЬНИХ РОДОВИЩ 

ВСТУП 

Метан вугільних родовищ набуває важливого значення у світі не тільки як 
потужне додаткове джерело розширення мінерально-сировинної бази вуглевод
нів, а й як фактор зменшення ризиків газових викидів у шахтах і пов' язаних з 
ними аварійних ситуаціях. Зокрема, в США видобуток і утилізація метану із 
вказаних джерел уже стає близьким до його видобутку і використання, що про
водиться традиційним способом. Ця проблема дуже важлива і для України, їй 
присвячено цілу низку наукових публікацій і науково-дослідницьких робіт [9, 
10, 68], зокрема, проведених і структурами НАК «Нафтогаз України» [98]. Зга
дані роботи і лягли в основу цього розділу монографії. 

Генерований вуглефікованою органічною речовиною (ОР) метан за час 

утворення з моменту нагромадження і перетворення ОР поділяється на [3]: 
• метан, збережений у вугільних пластах;
• метан, що мігрував з вугільних пластів і сорбувався вмісними породами;
• метан, що мігрував з вугільних пластів унаслідок розчинення в підземних водах;
• метан, що перейшов в атмосферу в процесі дегазації вугільних пластів;
• вільний метан у газових пастках.
З іншого боку, докази як геологічно миттєвого формування покладів газу, 

так і поповнення у процесі їхньої розробки [19, 54] вказують на важливу роль у 
цьому глибинних джерел, корегуючи й доповнюючи традиційні погляди на 
утворення метану. Поповненню ресурсів метану у вуглепородних масивах 
сприяв його приплив у складі глибинних вуглеводневовмісних флюїдних пото

ків [38, 42] з перевагою абіогенної складової [59], що за тривалий геологічний 

час мігрували [3 7] зонами підвищеної флюїдопроникності в суб вертикальних 

геофлюїдодинамічних структурах [ 46]. 
В Україні метан як супутня корисна копалина міститься у вугільних плас

тах кам'яновугільного віку Донецького (ДБ) і Львівсько-Волинського (ЛВБ) ба
сейнів (табл. 1.1) [4, 22, 27, 30, 50, 56, 66, 91]. 

Природна метаноносність вугленосних відкладів змінюється від 5 до 
30 м

3/т с. б. м. (сухої беззольної маси). Метан вугільних родовищ з одного боку 
є вибухо- і викидонебезпечною речовиною і заважає видобутку вугілля, а з ін
шого - цінною корисною копалиною. В результаті роботи вугільної промисло
вості тільки з висхідним струменем системи вентиляції та дегазації на 254 шах
тах Донбасу виділяється щорічно в атмосферу до 3,5 млрд м3 метану, у ЛВБ-
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до 70 млн мз [5, 6, 28]. Для порівняння, щорічний видобуток природного газу в 
Україні становить 18-21 млрд мз. Шахтами України щодобово викидається 
15,5 млн м

з 
метану (5,6 млрд м

з на рік). Вихід сягає 0,3-0,35 млн м
з на добу в 

найбільш метанових шахтах, що за теплотворною здатністю еквівалентно 300-
500 т вугілля. 

Табл. 1.1. Запаси метану кам'яновугільних родовищ України (млн м
3
)

Вугільний басейн, 
Кількість родовищ Запаси на 1.01.2004 р. 

область всього розроб- всього підтвер- розробляються 
ляються джені всього підтверджені 

Донецький басейн 139 73 283 397 159 333 125 223 60 165 

Дніпропеrоовська 1 1 2548 964 2548 964 

Донецька 95 56 158 756 81 891 103 989 50 544 

Луганська 43 16 122 113 76 468 18 686 8657 

ЛВБ 2 - 4466 - - -

Всього 141 73 287 863 159 333 125 223 60165 

Дегазація здійснюється на 115-120 шахтах Донецького басейну і на 4 шах
тах ЛВБ, об'єми каптованого газу для двох басейнів склали відповідно 600 і 
8 млн мз /рік ( 13 % ), з яких тільки 4 % утилізується. На 17 шахтах Донбасу ви
користовується (в основному на шахтних котельнях) до 18 % каптованого ме
тану. Інша частина газу викидається в атмосферу через низький вміст у ньому 
метану (<25 %). Отже, величезна кількість метану потрапляє в атмосферу, що 
призводить не тільки до втрати цінної копалини, а й до посилення парникового 
ефекту. 

За результатами випробування в ході геологорозвідувальних робіт (ГРР) 
. . . . 

загалью прогнозю ресурси метану в породах 1 вупльних пластах вугленосних 
відкладів Донбасу на глибині від 500 до 1800 м за різними оцінками становлять 
від 4-6 до 22 трлн м3, а промислові - 11,9 трлн м3, із яких 3,7 трлн мз придатні 
для вилучення. 0,46 трлн мз метану перебувають розчиненими у воді, 
1,46 трлн мз - у сорбованому стані у вугільних пластах потужністю понад 0,3 м 
і 9,82 трлн мз - у вугленосному масиві, з яких тільки 5-15 % припадає на віль
ний метан. У пластах основних геолого-промислових районів міститься 
855 млрд мз метану (табл. 1.2). Геологічний прогноз допускає підготовку 2-
3 трлн мз 

газу. Незалежна оцінка ресурсів метану вугленосної товщі Донбасу, 
виконана американськими фахівцями, дає ще більшу цифру загальних ресур
сів - 25 трлн мз. 

Враховуючи, що на кожний робочий вугільний пласт у геологічному розрі
зі припадає 3--4 і більше пластів і прошарків некондиційної потужності, лише у 
вугільних пластах міститься 1078,5 млрд м

з метану, а загальні його ресурси у 
вільних скупченнях становлять 150, 1 млрд мз. З урахуванням метану міжвугіль
них пластів та вуглевмісних товщ ця цифра сягає 25,4 трлн мз. Вміст метану у 
вугільних пластах в середньому становить 8 мз/на 1 т, інколи сягає 40 мз [29]. 

Загальні підраховані запаси метану в Донбасі - 1,2 трлн мз, в тому числі на 
полях діючих шахт - 970 млрд мз, в межах ресурсів вугілля - 208 млрд мз

. 
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Табл.1.2. Ресурси метану у вугільних пластах 

Геолого-промисловий район 
Кількість вугільних Ресурси метану у вугільних пластах, 

пластів МЛDД м
3 

Червоноармійський 33 231,5 

Донецько-Макіївський 59 202,1 

Центральний 46 84,8 

Торезька-Сніжнянський 39 37,5 

Лисичанський 25 22,5 

Луганський 39 47,5 

Алмазна-Мар'ївський 53 81,2 

Краснодонський 24 56,2 

Боково-Хрустальний 31 40,1 

Селезнівський 32 51,9 
Всього 855,3 

Ресурси метану ЛВБ оцінюються в 1 О млрд мз. Дегазація проводиться на 
4 шахтах. Газ, що каптується, не використовується. Виділення газу - 1,5-2 мз. 

Щільність оцінюваних ресурсів метану у вугільних пластах на площах вуг
леносних відкладів значна. Зокрема, у південно-західній частини Донбасу сере
дня щільність за площею, підрахована за методиками ДРГП «Донецькгеологія» 
і компанії «Рейвен Рідж Рісорсіз» (США), становить 90-107 млн мз/км

2

(табл. 1.3). 

Табл. 1.3. Щільність ресурсів метану у вугільних пластах 

Розмір, 
«Донецькгеологія» «Рейвен Рідж Рісорсіз» 

Площа км2 ресурси, щільність, ресурси, щільність, 

млрдм
3 

млн м
3
/км

2 
млрдм

3 
млн м

3
/км

2 

Добровольська- 963 76,4 79,3 101,0 104,9 
Червоноармійська 
Грищино-АндРіївська 557 18,2 32,7 29,7 53,3 

Південно-Донбаська 530 57,2 107,9 58,5 110,4 

Донецька 293 44,5 151,9 46,5 158,7 

Макіївська 246 35,9 145,9 42,0 170,7 
Всього 2589 232,2 89,7 277,7 107,3 

Метаморфізм вугілля в Донбасі супроводжувався утворенням значної кіль
кості метану. Згідно з оцінками українських і західних спеціалістів у галузі роз
робки цього виду палива, його ресурси в Донбасі сягають 11 7 трлн мз. Законо-

. . . . . 

м1рност1 сучасного розподшу вуглеводневих газ1в у вугленосних вщкладах 
Донбасу тісно пов' язані з геологічними умовами газоутворення, яке проходило 
в процесі накопичення вугленосних формацій. 

Дані про кількість ресурсів метану в Донбасі мають значні розбіжності, що 
пояснюється різними підходами до даних ГРР з вивчення вмісту метану як у 
вугільних пластах, так і у вмісній товщі. Вугленосні відклади Донбасу містять у 
собі значні ресурси метану і можуть служити об'єктом його промислового ви
добутку, тому повинні розглядатися як газо-вугільні родовища. 
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Потужність вугільних утворень на площі Донбасу зростає до його центра
льної частини і в південно-східному напрямі [15]. Для карбонових відкладів ха
рактерна циклічна будова, багатократне ритмічне перешарування морських, ко
нтинентальних і перехідних фацій, чітко прослідковується еволюційний розви
ток багатьох груп фауни і флори. Загальна кількість вугільних пластів, які заля
гають у вугленосній товщі до глибини 1800 м, становить близько 330, але тіль
ки 130 пластів мають потужність понад 0,45 м. Середня потужність пластів, що 
розробляються, знаходиться в межах 0,6-0,8 м. Пласти потужністю понад 2 м 
зустрічаються рідко. Вугленосність в басейні розподілена нерівномірно: більша 
частина ресурсів вугілля зосереджена в 27 пластах середнього карбону і 
8 нижнього. Верхній карбон має всього один пласт промислового значення. В 
нижньому карбоні вугленосність розповсюджена вздовж південно-західного 
борту Донецького прогину, промислова вугленосність зосереджена у вузькому 
інтервалі розрізу потужністю в 400-500 м. Пласти розташовані зближеними 
групами з віддалями між групами 30-80 м, а між пластами в групах 3-20 м. 

Середній карбон вугленосний на всій площі Донбасу. Його головна зако
номірність полягає в поступовому зменшенні кількості робочих пластів і вугле
носності в напрямі з заходу на схід і на північ басейну. Від.даль між вугільними 
пластами від 20 до 40 м. Найбільша концентрація пластів відзначається в світі 
С2 

6• При потужності в західних районах 170-250 м вона містить до восьми ро
бочих пластів. Те ж саме спостерігається у верхній частині світи С\. Загальна 
потужність основної вуглевмісної товщі середнього карбону ( світи С2 

3-С2 
7)

становить 1500-3000 м. 
У кам'яному вугіллі й антрацитах зазвичай розвинені тонкі пори діаметром 

менше 1 о·8 м. Площа поверхні цих пор сягає декількох сотень квадратних мет
рів в 1 м3 вугільної речовини, що пояснює його високу адсорбційну активність. 
У метаморфічному ряду вугілля (від довгополуменевих до малометаморфізова
них антрацитів) спостерігається зростання адсорбційної активності, що визна
чає природну метаноносність вугілля. Для марок К, ОС і П вона сягає 20-
25 м3/т с. б. м. (сухої беззольної маси). В антрацитах з питомим електричним 
опором 4,45-5,85 Ом/см газоносність, як правило, вища - до 40-45 м3 /т.

Сучасний перерозподіл газів у вугленосній товщі зумовлений зміною ко
лекторських властивостей порід, що вміщують вугілля. Зі зростанням інтенсив-

. .. . 

носп катагенетичних перетворень осадов01 товщ� поступово знижувалася пори-
стість і газопроникність, що спостерігається в пісковиках. Але газопроникність 

. . . . . 

тих самих шсковиюв через шдвищену тр1щинувапсть, що проявляється зона-
льно, може істотно змінюватися. У Донбасі невеликі поклади й локальні скуп
чення вільних газів у більшості випадків приурочені до тріщинуватих зон. Про 
велику роль тріщинуватості у формуванні локальних скупчень вільного газу в 
товщі вугленосних відкладів свідчать дані про суфлярні виділення в гірничих 
виробках шахт [ 1]. 

На основі аналізу сучасної вертикальної й площинної газової зональності, 
даних про колекторські властивості порід, що вміщують вугілля, відомостей 
про газові поклади, мікропоклади й локальні скупчення вільних вуглеводнів у 
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вугленосних відкладах було виконано районування Донбасу щодо локалізації 
метану у вугшьних покладах. 

До першої зони належать площі розвитку відкладів з пластами вугілля ма
рок Д, Г і частково Ж. Для неї характерна наявність промислових покладів і ло
кальних скупчень вуглеводневих газів, пов' язаних з колекторами поро вого й 
тріщинно-порового типу. До неї належать вугленосні відклади Південного і За
хідного Донбасу, Лисичанського, Червоноармійського, Міллеровського геоло
го-промислових районів, а також Бахмутської і Кальміус-Торецької улоговин. 

До другої зони належать площі розвитку осадових відкладів, що вміщують 
пласти вугілля марок Ж, К і ОС. В ній поширені мікропоклади і локальні скуп
чення вуглеводневих газів, пов'язаних з колекторами тріщинно-порового й трі

щинного типів. Для цієї зони характерна високі газоносність вугільних пластів і 
газонасиченість порід, що їх вміщують. У межах зони розташовані вугленосні 
відклади Донецько-Макіївського, Центрального, Селезнівського, Алмазно
Мар'ївського й Краснодонського геолого-промислових районів. 

Третя зона розповсюджена на площах розвитку відкладів, що вміщують 
пласти вугілля марки П і слабо метаморфізовані антрацити з питомим електри

чним опором понад 2,5 Ом/см. Вугільні пласти й породи, що їх вміщують, у цій 
. . . . 

зою мають низью колекторсью властивосп, тому вона характеризується лока-
. . 

льними скупченнями вуглеводневих газш у колекторах тр1щинного типу, 
пов'язаних з тектонічними порушеннями вугленосної товщі. До цієї зони нале
жать вугленосні відклади в Торезька-Сніжнянському і Боково-Хрустальному 
геолого-промислових районах. 

Четверта зона характеризується повною відсутністю скупчень вуглевод-
. . . . 

невих газ1в, вона охоплює площ� розвитку вугленосних вщклад1в з пластами 
високометаморфізованих антрацитів з питомим електричним опором менше 
2,5 Ом/см. У цій зоні розташовані шахти, що розробляють негазові антрацитові 
пласти на площі Довжансько-Ровенецького геолого-промислового району, у 
центральних і східних частинах Боково-Хрустального й Торезька-Сніжнян
ського районів. 

Існує три типи локалізації метану в породах Донбасу: 
• вільний метан, що міститься в порах і тріщинах порід;
• газ у сорбованому стані, який міститься в розсіяній органічній речовині й вугільних

прошарках;
• газ, розчинений в водогазонасичених пісковиках.
У формуванні ресурсів вільного метану у вмісних породах основна роль 

належить зонам тріщинуватості вугленосних відкладів. На сьогодні на перифе
рії Донбасу розвідано понад 30 родовищ вугільного метану із загальними запа
сами вільного газу 180 млрд м

з, у тому числі виявленими - 60 млрд м
з. 

Закордонний досвід видобутку метанових газів із вугілля дозволяє розгляда
ти їх не лише як супутню, але й як самостійну корисну копалину. У зв' язку з цим 
і методичний підхід до оцінки ресурсів вуглеводневих (ВВ) газів повинен бути 
іншим. Зокрема, іноземні фірми, оцінюючи запаси ВВ газів у вугленосній товщі, 
враховують лише вугільні пласти й прошарки потужністю не менше 0,3 м, а у ві
тчизняному варіанті - всі пласти й прошарки, потужність яких перевищує О, 1 м. 
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Зарубіжні фірми видобувають ВВ гази двома способами - безшахтним ( ав
тономним) із свердловин, які пробурені з поверхні на ділянках розвідки, і шах
тним - через дегазаційні бурові свердловини, пробурені з підземних виробок. 

Підрахунок ресурсів вуглеводневих газів у вугіллі з врахуванням безшахт
ного й супутнього (шахтного) способів їх видобутку був виконаний фахівцями 
Держкомгеології України за участю співробітників ІГГГК НАН України. Запаси 

. . . . . . 

газш оцшювалися на детально розвщаних дшянках, яю шдлягають промислово-
му освоєнню як резерв підгрупи «а» для нового шахтного будівництва і підгрупи 
«б» для реконструкції шахт; на полях діючих шахт і тих, які будуються. 

Для вивчення закономірностей зміни газоносності на глибоких горизонтах 
у межах Донецької й Луганської областей були пробурені свердловини глиби
ною до 2,5-3 км (Очеретинська, Макіївська, Торезька, Санжарівська та ін.), які 
повністю розкрили стратиграфічний розріз карбону з вугіллям усього діапазону 
марочного складу - від довгополуменевого й газового до антрацитів низької й 
високої стадій метаморфізму (груп А/12 - А/13 і вище). Дослідження газонос
ності на глибину до 3 км у цих свердловинах підтвердили встановлені законо
мірності її зміни, насамперед, від ступеня метаморфізму й глибини. Для підра
хунку ресурсів ВВ-газів у вугіллі Донбасу використані матеріали з газоносності 
й вугленосності, отримані на ділянках детальної розвідки вугілля, підтверджені 
результатами глибокого буріння. Підрахунки ресурсів ВВ газів виконані майже 
для всіх геолого-промислових районів Донбасу, за винятком західної околиці (з 
низькогазоносним вугіллям) і південно-східної околиці, представленої негазо
носними суперантрацитами. Дослідженнями охоплено понад 70 ділянок і 
157 шахтних полів до глибини 1500-1800 м. 

Ресурси ВВ-газів у супутниках потужністю 0,3 м визначені за співвідно
шенням об'ємів газу, які містяться у всій товщі і супутниках потужністю понад 
0,3 м. Емпірична величина цього співвідношення в Донбасі склала 2, 7. Резуль
тати підрахунків ресурсів ВВ-газів наведені в табл. 1.4, 1.5. 

Табл. 1.4. Ресурси ВВ газів у вугільних пластах і прошарках діючих шахт Донбасу 

Ресурси і запаси ВВ-газів, млрд м3

Геолого-промисловий район 
у вугіллі 

у супутниках СК=О,5 

ВСІХ потужністю 0,3 м 

Павлоградсько-Петропавлівський 11,7 6,1 2,3 

Червоноармійський 46,3 15,8 7,5 

Південно-Донбаський 21,8 17,7 7,1 

Донецько-Макіївський 28,5 12,3 2,3 

Центральний 16,62 6,6 3,7 

Торезьке-Сніжнянський 3,2 6,3 1,2 

Лисичанський 11,3 7,4 2,7 

Алмазне-Мар'ївський 27,8 18,6 7,0 

Луганський 14,7 6,2 2,3 

Краснодонський 6,9 5,2 2,0 

Селезнівський і Боково-Хvvстальний 25,4 16,2 6,0 

Всього 214,2 118,4 44,1 
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Табл. 1.5. Ресурси ВВ-газів rеолоrо-промислових районів Донбасу 

Ресурси і запаси, млрд м3 

Геолого-промисловий район в супутниках 
у вугіллі 

усіх потужністю 0,3 м 

Павлоградська-Петропавлівський 4,4 5,8 2,3 

Червоноармійський 20,6 9,6 3,9 

Донецько-Макіївський 42,9 14,8 4,6 

Центральний 17,3 4,7 2,0 

Чистякова-Сніжнянський 17,2 11,5 4,6 

Лисичанський 2,1 13,4 5,0 

Алмазна-Мар'ївський 15,8 15,7 6,0 

Луганський 2,0 2,0 0,7 

Краснодонський 10,1 18,7 7,0 

Селезнівський і Боково-Хрустальний 23,0 41,1 19,5 

Всього на шахтах Донбасу 155,4 157,3 51,6 

Разом на ділянках розвідки і шахтних полях Донбасу 389,6 255,7 95,7 

Як бачимо з таблиць, сумарні ресурси ВВ газів у вугільних пластах і про
шарках Донбасу становлять 645,3 млрд мз, у тому числі на ділянках розвідки -
352,6 млрд м

3
, на шахтних полях- 292,7 млрд м

3, проте, їх видобуток є досить 
складною проблемою. 

Отже, можна зробити такі висновки: 
• Донбас є унікальним газовугільним регіоном з ресурсами вуглеводневих газів

645,3 млрд м
з
, у тому числі на ділянках розвідки- 352,6 млрд мз

, шахтних полях-
292, 7 млрд м

з;

• промислові або потенційно можливі, запаси ВВ-газів становлять 268 млрд мз або
40 % усіх ресурсів.

Розрахунки ресурсів метану проведені виходячи з таких положень: 
• метаноносність вугільних пластів змінюється відповідно до глибини їх залягання і

ступеня метаморфізму;

• об'єктом підрахунку є вугільні пласти;

• маса органічної речовини, що сконцентрована в прошарках і породах вугленосної
товщі, в 1,5-2 рази перевищує масу органіки вугільних пластів, характеризується
тими ж значеннями метаноносності, що й вугільні пласти на відповідній глибині з
однаковим ступенем метаморфізму;

• кількість вільного й водорозчинного метану вугленосної товщі співмірна з масою

метану в органічній речовині вугільних прошарків і розсіяній органіці.

Метан вугільних родовищ можна використовувати як енергетичну сирови
ну. За різними оцінками в процесі вуглефікації від бурого вугілля до антрациту 
утворюється від 280 до 350 м

з метану на 1 т кінцевої вугільної маси. Відповідно 
і сумарні кількості метану пов'язаного з вугіллям значні. Зокрема, вугіллям ро
довищ Східноєвропейської платформи (СЄП) утворено 6720·1012 

м
з 

метану, із 
яких зараз збереглося не менше 670 трлн м

з
, що значно переважає потенційні 

ресурси вільного газу в покладах всієї території колишнього СРСР. 
Одним із перспективних напрямків утилізації метану є виробництво елект

роенергії з використанням газогенераторів і газових турбін потужністю від де
сятків кіловат до декількох мегават. Це дозволить використовувати метан для 
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покриття власних потреб вугільних шахт в електроенергії, постачати її надлиш
ки іншим споживачам. Можливим є також використання метану як газомотор
ного палива у зрідженому стані на базі існуючих систем станцій газової заправ
ки і газобалонного обладнання. З огляду на високу вартість дизельного палива, 
шахтний метан може використовуватися як паливо для кар'єрних маневрових 
тепловозів з переобладнанням їх у газотепловози на базі двох паливних газоди
зелів. Як показує світовий досвід, економічно найефективніше використовувати 
шахтний метан як паливо на теплоелектростанціях разом з вугіллям. У Кузбасі, 
наприклад, є п' ять великих теплових електростанцій і 200 котелень, де може 
бути застосований метод комплексного спалювання вугілля і метану. Переве
дення котелень і ТЕС на цей перспективний метод вимагає створення умов для 
підготовки метано-повітряної суміші і системи контролю і керування. Позитив
ним наслідком стане при цьому зменшення забруднення атмосфери. Шахтний 
метан усе більше використовується в карбюраторних і дизельних двигунах вну
трішнього згоряння на шахтах і заводах Великої Британії, Німеччини, Чехії, 
інших країн. 

Отже, необхідність, можливість і економічна доцільність великомасштаб
ного видобутку метану з вугільних пластів підтверджується досвідом ряду кра
їн. На думку американських експертів цей напрямок буде неухильно розвивати
ся і до 2020 р. світовий видобуток метану з вугільних пластів досягне 
78 млрд м

з 
за рік. 

Самостійною корисною копалиною можуть бути малі скупчення і мікропо
клади, які можуть розроблятися самостійно, без відпрацювання вугільних діля
нок. Вони можуть використовуватися для задоволення власних енергетичних по
треб шахт і для місцевого газопостачання. Розрахунки показують, що собівар
тість газу вугільних розрізів дорівнює собівартості газу нафтогазоносних районів 
Дніпровсько-Донецької западини (ДДЗ). 

Видобуток метану може здійснюватися з пасток і з техногенних покладів 
[33]. Вугільні родовища є глобальними газовими пастками. Підвищення газо-

. . . . . . . 

проникносп 1 газоюдцач1 вугшьних пласт1в гщророзчленуванням 1 пневмод1єю 
буде сприяти завчасному вилученню газу з товщ через свердловини з поверхні, 
надаючи видобутку економічну ефективність. Оцінка ресурсів ВВ газів 
(645 млрд мз) з урахуванням двох способів видобутку: шахтного (на базі дега
заційних систем шахт) і безшахтного ( автономний видобуток газу через повер
хневі свердловини, які буряться на віддалі від шахтних полів) при геологічних 
ресурсах ВВ газів показує, що з вугільної товщі Донбасу можна вилучити без
шахтним способом 84 млрд м

з, а шахтним - 77 млрд м
з. 

Практичні спроби отримання метану вже здійснюються в Донецькій та Лу
ганській областях, де на 3 полігонах впроваджується технологія дегазації вуг
лепородного масиву з використанням ефекту часткового розвантаження при 
його дегазації спрямованими свердловинами. Планується буріння 4-5 кущів 

. . ... . .

свердловин з використанням гщророзриву як методу актиюзацн газовщдач1 
пластів. Перспективною є також технологія попередньої дегазації шахтних по
лів до їх будівництва. Внаслідок самовитоку метану і відкачування вакуум-
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насосами попереднє гідророзчленування підвищує середній дебіт свердловин в 
1,9 раза, середню тривалість їх роботи - в 1,5 раза і об'єм метану, що вилуча
ється, - в 2,9 раза. Свердловинами з поверхні вилучається до 30 % газу, який 
міститься в цьому об'ємі, приблизно стільки ж каптується підземними свердло

винами. 
За розробками Українського державного науково-дослідного і проектно

конструкторського інституту геології, геомеханіки та маркшейдерської справи 
НАН України (УкрНДМІ НАН України) на шахті імені Засядька створена одна 
із діючих станцій, де використовується шахтний газ. Київський інститут 
ВНДПІТР АНСГ АЗ бере участь у спільному проекті з Казахстаном щодо вико
ристання метану. Як модельні використовуються технології компанії Enron 
(США), яка у вугільному басейні Сан-Хуан впровадила технологію кавітацій
ного методу створення каверн у вугшьних пластах через свердловини. 

Аналіз методів спалювання низькоконцентрованих метанових сумішей та 
утилізації отриманої енергії [29] свідчить про перспективність використання 
технологій, що rрунтуються на каталітичному спалюванні екологічно шкідли
вих сумішей у штучно створюваних нестаціонарних умовах. Техніко-еконо
мічний аналіз впровадження установок для знешкодження газів показує, що 
проблема полягає в раціональному використанні отриманої при цьому енергії 
відповідно до інфраструктури регіону. 

Енергетичною стратегією України до 2030 р. передбачено, що головними 
напрямками збільшення використання позабалансових джерел енергії є видобу
ток та утилізація шахтного метану, споживання якого для виробництва тепла та 
електроенергії повинне забезпечити заміщення близько 1 млн т умовного пали
ва в 2010 р., 5,8 млн т- в 2030 р., що становитиме 10 % від загальних об'ємів 
використання природного газу (56,9 млн т умовного палива) і водночас поліп
шить екологічний стан і стан безпеки у вуглевидобуванні. 

Отже, ресурси метану вугленосних товщ Донбасу складаються: 
• з метану, головним чином у сорбованому стані, який міститься в органічній масі ву

гільних пластів та в органічній речовині, розсіяній в породах;
• метану у вільному стані у вугільних пластах, породах вугленосної товщі, особливо в

пісковиках, катагенетично змінених у присутності метану в різного роду пастках;
. . . 

• водорозчиненого метану, як у вугшш, так 1 в породах.

Розподіл метану в гірських породах не має таких чітких закономірностей, 
як у вугільних пластах. Умови формування газового складу вмісних порід від
різняються від умов утворення газової зональності у вугільних пластах. Особ
ливо важливу роль мають колекторські властивості порід. У районах розвитку 
низькометаморфізованого вугілля потужні пачки пісковиків, які мають високу 

. . . . . 

порист1сть 1 газопроникюсть, значно насичею водою, зона активного газо- 1 во-
дообміну розміщена глибше, ніж у вугільних пластах; гази перебувають у віль
ному стані й розчинені у воді. На таких площах значні кількості вуглеводневих 

. . . 

газш можуть накопичуватися тшьки за сприятливих умов р1зного типу пасток. 
Гірничими виробками на глибині 1 ОО м часто розкривалися окремі пастки, газ із 
яких у вигляді суфлярів виділявся з великим дебітом протягом тривалого часу. 
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Пастками в Донбасі є переважно флексуроподібні перегини, купольні чи 
тектонічно екрановані зони, які часто примикають до насувів. Колектором є по
ровий або тріщинно-поровий простір пісковиків, вугільних пластів, вапняків. Зі 
збільшенням глибини залягання колекторів і тиску газу зростає частота й інтен
сивність прояву суфлярів. З підвищенням ступеня метаморфізму вугілля колек
торські властивості пісковиків, особливо газо- і водопроникність, погіршують
ся. Цим, очевидно, пояснюється наявність метану під гідростатичним тиском у 
пісковиках, у яких при проходці виробок трапляються викиди порід і газу. Такі 

. . 

явища спостер1гаються в зонах розвитку вугшля середнього ступеня метамор-

фізму. 
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1. Перспективи освоєння ресурсів метану вугільних пластів

1. ПЕРСПЕКТИВИ ОСВОЄННЯ РЕСУРСІВ МЕТАНУ

ВУГШЬНИХ ПЛАСТІВ 

Зважаючи на величину прогнозних ресурсів ( за різними оцінками від 11 до 
26 трлн мз 

метану), реальних (0,8 трлн мз) і промислових (0,4 трлн мз) запасів 
метану, щільність газових ресурсів (до 0,5 млрд мз 

/км
2
), Донбас може класифі

куватися як перспективний басейн для незалежного промислового видобутку 
метанового газу. Високоперспективними басейнами вважаються такі, що харак
теризуються максимальною щільністю ресурсів до 2,0-2,5 млрд мз /км

2 і більше 
і щорічний видобуток газу в яких перевищує щорічні потреби регіону, де він 
видобувається. Річний видобуток метану в Донбасі за аналогією з подібним 
йому басейном Блек-Уорріор (США) прогнозується на рівні З млрд мз, тоді як 
щорічні потреби Донбасу в газі наразі перевищують цю величину. Порівняльна 
характеристика обох басейнів наведена в табл. 1.6. 

Табл. 1.6. Зіставлення басейнів США та України [10] 

Геологічні показники Блек-Уорріор Донбас 

Площа басейну, тис. км2 46,6 60 

Марки вугілля Ж-К-(Rо-1,43) ті ж +ПС-П-А 

Потужність вугільних пластів, м 0,57-0,9, max 1,8 така ж, max 2,3 

Сумарна потужність вугільних пластів, м 6--9 в серед. 10--15 і більше 

Газоносність вугілля (на Н-1000-1200 м), м3/т 15-17,2 (18,7) 15-20, max 35--40

Ресурси ВВ газів, млрд м3 566,0 798,0 

Максимальна потужність вугілля в басейні Блек-Уорріор, який з точки зо
ру даної проблематики вважається подібним до Донбасу, становить 0,91-1,8 м, 
а серії - 6,0-9,0 м. Робочі вугленосні відклади формації Потсвіл цього ж басей
ну представлені вугільними пластами малої товщини (0,58-0,97 м), тобто таки
ми ж, як і в Донбасі. Блек-Уорріор - один з перших басейнів США, де з 1978-
1979 рр. проводиться економічно вигідний видобуток метану (посідає друге мі
сце в США після басейну Сан-Хуан). У басейні щорічно буриться по 50 сверд
ловин з максимальною глибиною від 1060 до 1200 м по сітці одна свердловина 
на 32 га. Час буріння свердловини глибиною 1000 м - 4-5 діб. 

Загальна кількість свердловин наближається до 4000, а середньорічний ви
добуток метану перевищує З млрд мз. В цілому ж у країні з вуглегазових басей
нів видобувається 45-55 млрд мз. Для збільшення видобутку газу в басейні 
Блек-Уорріор планується згущення сітки їх розміщення та пошуки нових діля-

. . 

нок з шдвищеною газовщдачею. 
Вугільний Донбас охоплює площу приблизно 60 тис. км2 і характеризу

ється нерівномірним розподілом щільності метану вугільних пластів (рис. 1.1 ). 
З 18 газопромислових районів на території України найбільшими величинами 
щільності ресурсів (до 0,5 млрд мз /км

2
) характеризуються Красноармійський та 
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Розділ 1. МЕТАН ВУГІЛЬНИХ РОДОВИЩ 

Донецько-Макіївський райони (рис. 1.2, 1.3). Максимальні обсяги вугільних га
зів до глибини 1800 м зосереджені в 4 геолого-промислових районах: Донець
ко-Макіївському - 120 млрд м

з
, Красноармійському - 112 млрд м

з, Селезнівсь
кому- 72 млрд м3

, Алмазно-Мар'ївському- 85 млрд мз. Загалом це становить 
31 % всіх промислових запасів вугільних газів ДДЗ. Вони є найперспективні
шими для робіт з промислового видобутку метану. Інші території з точки зору 
проблематики метану вугільних пластів слід розглядати як території другої чер
ги, освоєння яких має відбуватися із застосуванням набутого досвіду на терито-

І 

І 

,І 

Рис. 1.1. Оглядова геологічна карта герцинського структурного поверху Донбасу 

(за даними Горяйнова С.В., Бережного В.В. та ін., УкрНДІГаз, 2006 р.) 

До територій другої черги можна віднести осадові товщі комплексних га

зовугільних родовищ північної зони дрібної складчастості Донбасу [14]. Для 
них з'ясовано факт переважного нагромадження вільного метану у породах
колекторах вуглепородних масивів Лисичанського, північно-західної частини 
Алмазно-Мар'ївського та північної частини Луганського і Краснодонського 
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1. Перспективи освоєння ресурсів метану вугільних пластів

геолого-промислових районів, де наявність позитивних тектонічних структур у 
. . . 

поєднаню з колекторськими властивостями порщ створили сприятлив1 умови 
для нагромадження метану і збереженості його покладів у пастках. Це стало 
підставою для розробки геологічних і технологічних критеріїв прогнозу скуп
чень метану на ділянках розвідки і шахтних полях (невідпрацьованих і відпра
цьованих) як основи визначення першочергових для видобутку метану площ і 
вибору еталонних об' єктів, до яких віднесено площі в межах Томашівських ку
польних структур (поля відпрацьованих шахт «Томашівська Південна» і «То
машівська Північна»), Первомайської антикліналі (поля шахт ім. В.Р. Мен
жинського та «Первомайська»), Суходільської синкліналі та Самсонівської ан
тикліналі ( поля шахт «Суходільська Східна» і «Самсонівська Західна»). 

За запасами метану найбільш перспективними є Красноармійський та До
нецько-Макіївський райони з вугіллям середніх стадій метаморфізму в Півден
но-Західному Донбасі [55]. Тут виділено 4 перспективні площі- Красноармій
ську, Донецьку, Південно-Донбаську та Чистяковську [10]. В Південно-Західно
му Донбасі відмічається приуроченість перспективних газоносних об' єктів до 
продуктивних пісковиків московського та башкирського ярусів m6SM10, II4Sm5,

L7Sl8, l2Sl4, K8SL1, K3SK6, h7SH6, H3SH4, G4SH2, які є аналогами нафтогазонос
них горизонтів М-2 М-3 М-4 М-5 М-6 М-7 Б-3 Б-5 та Б-6 ДДЗ 

' ' ' '  ' ' ' 
. 

Дещо меншими запасами характеризуються Алмазний і Селезнівський 
райони Північно-Східного Донбасу з аналогічним вугіллям. Середніми значен
нями запасів характеризуються райони Західного Донбасу (Павлоградсько-Пет
ропавлівська, Успенська та Лозовська площі). 

За даними Нацекоінвестицій, більш-менш придатними для промислової 
розробки метану на Донбасі є всього 12 шахт, передусім в ДП «Макіїввугілля» 
та «Краснолиманська», де концентрація вугільного газу сягає на виході 41 %. 
На переважній більшості українських шахт концентрація метану постійно змі
нюється, падаючи доволі швидко до 1 %. Крім того, шахтний газ в умовах Дон
басу відрізняється нестабільністю тиску та надходження в систему. Часто ме
тан, який вилучається за допомогою вакуумних насосів, потребує додаткової 
очистки від пилу та крапельної вологи. Цим пояснюється, чому до цього часу 
видобуток метану з використанням для виробництва електроенергії та тепла на 
Донбасі існує лише у вигляді пілотних проектів, реалізованих на ПАТ «Шахта 
імені О.Ф. Засядька» та шахті «Суходільській Східній» об'єднання «Краснодон
вугшля». 
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Рис. 1.2. Геолого-промислове районування території Донбасу [10] 
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Рис. 1.3. Схематична карта ресурсів сорбованих (вугільних) і вільних газів Донбасу [10]: 

1 - державний кордон; 2 - газові та газоконденсатні родовища; З - газо-конденсатно-нафтові родовища; 4 - свердловини; 5 - площі, непе
рспективні для видобутку газу; 6 - запаси вільного газу; 7 - загальні запаси сорбованих газів по Донецькій і Луганській областях; 8 - запа
си сорбованих газів на перспективній площі (чисельник), у цілому по району (знаменник)
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Розділ 1. МЕТАН ВУГІЛЬНИХ РОДОВИЩ 

2. ГЕОЛОГІЧНІ КРИТЕРІЇ ПЕРСПЕКТИВ ГАЗОНОСНОСТІ
ВУГІЛЬНИХ ТОВЩ 

2.1. Оцінка rазоrенераційноrо потенціалу 

Метан є основним компонентом газів вугільних родовищ Донбасу. Прак
тично вся товща гірських порід, які складають вугленосну формацію, насичена 
метаном. Сучасна газоносність вугільних товщ залежить від геологічного та те
ктонічного стану в басейні, стану порової системи вугілля, його вологості, сор
бційних властивостей, температури та тиску у вугільних пластах. Важливе зна
чення в забезпеченні сучасної газоносності мали кількість та склад первинно 
генерованих вугіллям газів. Тому одним з важливих критеріїв визначення пер
спектив газоносності є газогенераційний потенціал вугленосних формацій. 

Для оцінки газогенераційного потенціалу вугленосної товщі використову
ють переважно прямі методи газового випробовування в процесі буріння. Ме
тоди опосередкованої оцінки газоносності вугільних товщ включають кількісну 
оцінку первинної (доінверсійної) і сучасної ( залишкової) газоносності вугіль
них формацій. Первинний газогенераційний потенціал залежить від загальної 
вугленосності товщі та регіонального метаморфізму. Сучасна газоносність 
обумовлена сукупністю тектонічних, гідрогеологічних, фільтраційних, техно
генних тощо факторів. 

Сучасний розподіл газів складався протягом довготривалого геологічного 
часу у післяінверсійний період розвитку Донбасу. Цей період характеризується 
припиненням процесів вуглефікації та газогенерації, потужною дегазацією з 
втратою понад 93 % первинних об'ємів метану. При цьому майже у 15 разів 
зменшуються як запаси метану, так і доінверсійний газогенераційний потенціал 
як концентрованої органічної речовини (КОР) так і розсіяної органічної речо
вини (РОР) (табл. 1.7). РОР та КОР мають практично однакову здатність як ге
нерувати, так і втрачати газ. Тому вважається обгрунтованим спосіб визначення 
газоносності вмісних порід за вмістом у них РОР відносно газоносності вугіль
них пластів. Встановлено, що залишок від дегазаційних втрат, який в середньо
му по басейну дорівнює 6, 7 %, зі зростанням метаморфізму вугілля від марок Д 
до А закономірно збільшується від 4,0 до 7,1 %, тобто майже вдвічі (табл. 1.8). 

Табл.1.7. Об'єми метану вуrленосних формацій Донбасу до та після природної деrазації 

Джерело газогенерації 
Запаси метану,трлн.м3 

Залишок від дегаза-

до інверсійні сучасні (після дегазації) ційних втрат, % 

Промислові вугільні пласти 22,20 1,50 6,7 

Непромислові вугільні пласти 24,46 1,64 6,7 

Вмісні породи з РОР 231,82 15,40 6,7 

Всього: 278,48 18,50±6,5* 6,7±2,8 

Примітка: доінверсійні запаси метану наведено за даними [57]. 
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2. Геологічні критерії перспектив газоносності вугільних товщ

Табл. 1.8. Вміст сорбованого метану у вугільних пластах до та після природної дегазації 

Вихід метану Залишок
Марка вугілля до інверсії сучасний від дегазаційних 

м3/т с. б. м. мз/м2 м3/т с. б. м. мз/м2 втрат,% 

д 150 171 6,0 6,84 4,0 

г 212 248 10,0 11,70 4,7 

ж 230 276 13,0 15,60 5,7 

к 270 327 16,0 19,36 5,9 

ос 287 350 18,9 23,10 6,6 

п 333 420 23,0 29,00 6,9 

А 420 638 29,6 45,60 7,1 

2.2. Критерії перспективності ділянок для видобутку метану з вугільних товщ 

Для визначення перспективності ділянок і виділення зон, найперспектив
ніших для видобутку метану з вугільних товщ визначені основні критерії оцін
ки різних типів газових резервуарів: сорбованого газу вугільних пластів; зв'яза
ного газу, який міститься у мікропорах і тріщинах вмісних порід ( сланцевий 
газ); вільного газу, пов'язаного з традиційними колекторами [11, 14, 35, 43, 65, 
67-69, 74, 76, 79, 80, 86, 90, 97, 102, 103 та ін.].

При оцінці перспективних площ на видобуток газу з вугільних пластів пе
редусім враховується метаноносність і газовіддача вугілля, яка залежить від ба
гатьох факторів: 

• складність геолого-тектонічної будови площі;
• ступінь її вугленосності;
• ступінь метаморфізму;
• газоємність, склад та фізико-хімічні властивості вугіШІЯ;
• пористість, сорбційні властивості, щільність, проникність і тріщинуватість вугіШІЯ та

вмісних порід;
• глибини залягання вугільних пластів;
• наявність та потужність покривних відкладів;

. . . • гщрогеолопчю умови;
• глибина залягання зони метанового вивітрювання.
Розглянемо та оцінимо вплив кожного з вищеназваних факторів.
Геолого-тектонічна будова площі впливає на розподіл вугільних газів від

початку їхньої генерації в процесі метаморфізму вугілля до наступної дегазації 
вугленосних відкладів на післяінверсійному етапі розвитку. З висхідними ру
хами земної кори пов'язані інтенсивна денудація та дегазація відкладів; з нис
хідними - перекриття молодшими відкладами, уповільнення або повне припи
нення дегазації. 

Тектонічний фактор впливає на перерозподіл газів у вугленосних відкла
дах таким чином. Порушення можуть як сприяти формуванню пасток для скуп
чення метану, так 1 бути каналами дегазації. Навіть морфологічно однотипні 
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Розділ 1. МЕТАН ВУГІЛЬНИХ РОДОВИЩ 

порушення по-різному впливають на газоносність вугільних відкладів. Напри
клад, постседиментаційні скиди проникю 1 за відсутності газонепроникних по
кришок сприяють дегазації вугленосної товщі. Конседиментаційні скиди часті-

. . 

ше непроникю, створюють сприятлию умови для утворення газових скупчень, 
приурочених до зон дроблення та тріщинуватості. Насуви поблизу денної пове-

. . . . . 

рхю характеризуються р1зною проникюстю як за простяганням, так 1 за падш-
ням їх площин. У випадках, коли зони порушень складені аргілітами, алевролі
тами, сланцями, локальні скупчення ВВ відсутні або незначні за обсягом; якщо 
породи представлені пісковиками та вапняками - розміри газових скупчень бі
льші. Насуви сприяють дегазації вугільної товщі, якщо зони дроблення та трі-

. . ... . 

щинуватосп протягом тривалого часу слугували шляхами м1грац11 пдротерма-
льних розчинів. Антиклінальні складки можуть сприяти частковій деметанізації 

. . 

у склешнних частинах 1 на крутих крилах. 
Ступінь вугленосності осадової товщі передусім залежить від літолого

фаціальних умов осадконакопичення. Накопичення вугленосної формації у 
Донбасі відбувалося нерівномірно. Потужність кам'яновугільних утворень зро
стає від бортів до його центральної частини й у південно-східному напрямі. Мі
німальна потужність світ карбону спостерігається на півночі Старобєльсько
Мілеровської моноклиналі (платформний схил Воронезького масиву) та на пів
денному заході, на платформному схилі Українського щита (УЩ); максималь
на - в південно-східній частині басейну біля Персианівського насуву з поступо
вим зменшенням потужностей кожної з вугільних світ (С3-С/) у бік ДДЗ. 

Загальна кількість вугільних пластів, які залягають у вугленосній товщі до 
глибини 1800 м, становить близько 330, але тільки 130 з них мають потужність 
понад 0,45 м. Середня потужність пластів, що розробляються, знаходиться в 
межах 0,6-0,8 м. Пласти потужністю понад 2 м зустрічаються зрідка. Вугленос
ність у басейні розподілена нерівномірно: більша частина ресурсів вугілля зо
середжена у 27 пластах середнього карбону і 8 - нижнього. Верхній карбон має 
всього один пласт промислового значення (рис. 1.4) [10, 84]. 

Нижньокарбонові вугленосні товщі поширені вздовж південно-західного 
борту Донецького прогину, промислова вугленосність зосереджена у вузькому 
інтервалі розрізу потужністю в 400-500 м. Пласти розташовані зближеними 
групами з інтервалами між групами 30-80 м, а між пластами в групах 3-20 м. 

Середній карбон вугленосний на всій площі Донбасу. Більшість вугільних 
пластів зосереджена у чотирьох світах середнього карбону: С/- смолянинівсь
кій, С/ - кам'янській, С/- алмазній і С/- горлівській. Головна закономірність 
будови середнього карбону полягає в поступовому зменшенні кількості робо
чих пластів і вугленосності з заходу на схід і на північ басейну. Віддаль між ву
гільними пластами становить від 20 до 40 м. Найбільша концентрація пластів 
відзначається в світі С/. При потужності в західних районах 170-250 м, вона 
містить до 8 робочих пластів. Те ж саме спостерігається у верхній частині світи 
С/. Загальна потужність основної вугленосної товщі середнього карбону ( світи 
С}-С2

7
) становить 1500-3000 м.
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2. Геологічні критерії перспектив газоносності вугільних товщ
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Рис.1.4. Розподіл вугленосності Донецького басейну за стратиграфічними рівнями 

(за даними Зося А.П., 1989 р.) 
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На картах будови та потужності вугільних пластів (рис. 1.5-1. 7) можна 
простежити коливання потужності пласта в різних інтервалах (менше 0,45; 
0,45-0,60; 0,60-1,0; 1,0-1,5 більше 1,5 м), побачити характерні структури плас
та для блоків з однотиповою морфологією; лінії розгалуження, контури розми-
. . . 

в1в та гшсометр1ю пласта. 
В результаті вивчення будови та поширення вугільних пластів на території 

Донбасу були зроблені такі висновки: 
• вугільні пласти середнього карбону ( світи С2

1--С2 
7
) простежуються на значних пло

щах та є стійкими маркувальними горизонтами;
• пласти вугілля, як правило, невитримані за товщиною, навіть найбільш витримані

пласти тз; ls; 16; [4; Із; ks; ks; k2; із; hs зберігають промислове значення не більше ніж
на 20-30 % площі розповсюдження;

• область оптимальних умов вугленакопичення у Донбасі протягом його геологічної
історії неодноразово мігрувала з заходу на схід та навпаки: одні пласти розвинені
лише на заході у прибортовій частині басейну (і1; g1; g/; h 1; т4

1
; п 1

), інші охоплюють
західну та центральну частини Донбасу (ks, 11, 12 1, lз, [4, 17, ls, тз, m4, т5), пласти світи
С2

з та деякі пласти світи С/ розвинені переважно у центральній частині басейну,
пласти світи С/ (і21

, із, і/), а також верхні пласти світи С/ (т8 1 , т
9, т9 1) розвинені

лише на сході басейну; на північному платформному схилі (Старобельсько
Мілеровська монокліналь) на великому протязі встановлено три пласти: k2, 18, тз;

• всі елементи морфології вугільних пластів, їхня потужність та будова, лінії розгалу
ження, контури розмивів та інші особливості розташування не пов' язані з сучасними
плікативними та розривними структурами; відомі конседиментаційні плікативні
структури (Петровський купол) та крайові порушення (Криворізько-Павлівський)
мали незначний вплив на морфологію вугільних пластів.

Майже всі структури Донбасу є накладеними, тобто постседиментаційни
ми і на потужність та будову вугільних пластів впливу не мали. 

Ступінь метаморфізму, газоємність, склад та фізико-хімічні властивості 
вугілля. Прогнозування природної газоносності вугілля значною мірою базуєть
ся на вивченні показників його якост1 1, опосередковано, на визначенні ступеня 
метаморфізму. Для цього використовувався один із декількох графіків залежно
сті газоносності від метаморфізму, опрацьованих спеціалістами ДРГП «До
нецькгеологія» з одержанням більш або менш вірогідного показника газоносно
сті (рис. 1.8). 

Для виміру ступеня метаморфізму вугілля прямого методу не існує; про 
нього судять опосередковано через зміни фізичних та хімічних властивостей 
вугілля: середній показник відбивної здатності вітриніту Ro; вихід летких речо
вин ydaf, %; вміст вуглеводню С0

; теплота згоряння на суху беззольну речовину 
Q/af; стан спікливості, виражений товщиною пластичного шару J, мм та індек
сом Рога RJ; щільність вугілля у0 (Кд), г/см3

; питомий електричний опір 
lgp, Ом·м/мм2

•

Найінформативнішими показниками для всього метаморфічного ряду ву
гілля є Ro та ydaf, а для антрацитів - об'ємний вихід летких, см3/г, lgp та щіль
ність Кд. 

У Донецькому басейні переважає регіональний метаморфізм, який здійс
нювався на двох етапах: до інверсійному та постінверсійному. 
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Рис. 1.5. Зменшене зображення карти потужності та будови вугільного пласта L8• М-б 1:500 ООО 

(за матеріалами Артемівської ГРЕ ВГО «Донбасгеологія», гол. редактор С.Г. Храпків, 1986 р.) 
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Рис. 1.8. Залежність метаноносності від групи метаморфізму: 

природна газоносність вугілля: 1 - за даними ГКН (без коефіцієнта 1,3), 2 - за даними ГК; сорбційна 
ємність при Р=5 мПа: 3 - за даними ДГП «Донбасгеологія», 4 - за даними МакНДІ; 5 - граничні зна

чення метаноємності, за даними Б.М. Зімакова та М.І. Зільберштейна 

Зональність метаморфізму вугілля (положення меж груп метаморфізму) 
сформувалась до початку інверсії вертикальних рухів у Донецькому прогині. 
До того часу концентрованою (у вугільних пластах - КОР) і розсіяною (у боко
вих породах - РОР) органічною речовиною у товщі вугленосних відкладів ба
сейну був згенерований основний об'єм газу, а його найбільша кількість проду
кована тією частиною товщі, яка відчувала максимальне занурення [11, 72]. 
При цьому в товщі геологічного розрізу сформувались З основні газові зони: 
1 - зона переважно вільних газів; 2 - зона газів, пов'язаних з КОР та РОР; 3 -
зона метаморфічної деметанізації. 

Зона переважно вільних газів розповсюджувалась до глибини 4000 м та 
включала в себе товщу, що вміщувала вугілля марок Б, Д, Г та частково Ж. Ву
гільні пласти цієї зона характеризуються порівняно невисокою газоносністю, а 

. . . 

вм1сю породи - високими колекторськими властивостями та насичеюстю газа-
ми у вільній фазі. 

До глибини 8220-8300 м залягає зона газів з органічною речовиною (РОР і 
КОР). Ця зона включала осадову товщу, в межах якої органічна речовина (ОР) 
була вуглефікована до стадій К, ОС, П, НА, частково А. У цій зоні колекторські 
властивості порід, що містять вугільні пласти, та їхня газопроникність у багато 
разів нижча, а сорбційна властивість вугілля набагато вища, ніж у попередній 
зоні. Це й обумовило приуроченість основного об'єму генерованих газів не до 
вмісних порід, а до ОР, яка зосереджена у вугленосній товщі. 

На глибинах 7800-7900 м встановлена межа формування антрацитів зони 
метаморфічної деметанізації (антрацити групи А/12, А/13 та А/14). Метан від
сутній; він замінюється вуглекислим газом (до 50-60 %), азотом (20-30 %) і во
днем (до 5-6 % ). 
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2. Геологічні критерії перспектив газоносності вугільних товщ

У післяінверсійний період розвитку басейну у верхній частині розрізу по
чалося формування зони газового вивітрювання, яка досягла максимальних 
значень 600-800 м у  слабометаморфізованих відкладах з вугіллям марок БД-Д 
та мінімальних (декілька десятків метрів) - у високометаморфізованих антра
цитах. При переході останніх у суперантрацити зона газового вивітрювання або 
верхня межа метанової зони змикається з нижньою. Післяінверсійний мета
морфізм збільшується зі збільшенням сучасної глибини залягання пластів. Для 
одного й того самого пласта підвищений ступінь метаморфізму відмічений у 

. . . . 

синкшналях у пор1вняню з антикшналями. 
Таким чином, у доінверсійний період розвитку басейну разом з утворен

ням Донецького прогину та потужним вугле- та осадконакопиченням відбував
ся інтенсивний процес газогенерації та формування первинної вертикальної га
зової зональності, що відображає як газогенеруючі властивості вугільних від-

. . . . . . . 

клад1в, так 1 стушнь перетворення вугшля та газ1в в залежност1 вщ термодина-
м1чних умов. 

Другим етапом у формуванні сучасного розподілу газів у вугленосній тов
щі Донбасу був період геологічного розвитку прогину, який почався після ран
ньопермської епохи з інверсії прогину та продовжився до антропогену. Загаль
на інверсія вертикальних рухів у прогині сприяла протіканню на всій його пло
щі складкоутворювальних процесів та глибокої денудації відкладів нижньої пе
рмі та карбону. Складний характер інверсії вертикальних рухів і денудації вуг
леносної товщі в прогині обумовив переважання міграційних процесів над про
цесами генерації газів. 

Отже, регіональний метаморфізм зумовив послідовну зміну марок вугілля 
як за площею, так і в розрізі від бурого вугілля до антрациту (рис. 1.9, 1.10). 
Встановлені такі загальні закономірності метаморфізму вугілля Донбасу: 

• ступінь метаморфізму вугілля збільшується від стратиграфічна більш високих гори

зонтів до нижчих;
• збільшення ступеня метаморфізму в кожному пласті за площею відбувається посту

пово, паралельно підвищенню потужності вугільної товщі з північного заходу на
схід і від периферії до центру басейну;

• ступінь метаморфізму в одному і тому самому пласті вугілля збільшується з підви
щенням його сучасної глибини залягання (рис. 1.11, 1.12);

• градієнт метаморфізму є сумою стратиграфічного положення пласта і глибини його

залягання;
• регіональний метаморфізм вугілля відбувався за низьких температур, які для марок

Д і  Г становили 70-90 °С; Г і Ж- 100-120 °С; ПС і П- 150-180 °С; НА і А- 190-
240 °С; тиск істотно впливав лише на ранніх стадіях метаморфізму (марки Б і Д); у
подальших процесах підвищення тиску не впливало на хід реакцій, оскільки вони

відбувалися зі збільшенням об'єму (виділення води і газів).

Природна газоносність вугілля усіх стадій метаморфізму, включаючи сла
бометоморфізовані антрацити, близька до їхньої сорбційної ємності, залишаю
чись нижче останньої на 10-20 %. Загальний характер розвитку газоносності 
залежить переважно від структурних умов, метаморфізму та глибини залягання 

. . 

вугшьних пласт1в. 
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(2,50-4,40), 6 - VlII-IX ( 4,40-5,50), 7 - ІХ-Х (5,50-7,80 і вище); 8 - розломи; 9 - границі геолого-промислових районів; 10 - державний кордон 
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(за матеріалами М.Л. Левенштейна, О.І. Спіріної, 1982 р.): 

1-7 -стадії метаморфізму (показник відбитгя вітриніту): 1 -03-І (0,40-0,65), 2-І-ІІІ (0,65-1,00), З -III-V (1,00-2,00), 4-V-VI (2,00-2,50), 5 -VI-VIП
(2,50-4,40), 6-VIII-IX (4,40-5,50), 7 -ІХ-Х (5,50-7,80 і вище); 8 -розломи; 9-границі геолого-промислових районів; 10-державний кордон
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Розділ 1. МЕТАН ВУГІЛЬНИХ РОДОВИЩ 
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Рис. 1.11. Структурна карта каменської світи московського ярусу (С2
5
) і зональність

її катагенетичних перетворень (за даними Горяйнова С.В., Бережного В.В. та ін., 

УкрНДІГаз, 2006 р.): 

1 - тектонічні обмеження пластів; 2 - стратоізогіпси маркувальних пластів (абсолютні відмітки, м); 

умовні позначення до стратиграфічної колонки: 1 - алевроліти і аргіліти, 2 - пісковики, З - маркува
льні горизонти вапняків та їх індекси, 4 - пласти вугілля та їх індекси 

Склад та фізико-хімічні властивості вугілля- від них залежать як колек

торські властивості вугілля, так і газоносність. Встановлено, що при збільшенні 
. . . . .

зольносп газоносюсть вуплля знижується, тому до перспективних при оцшщ 
газоносності належать вугілля з зольністю менш ніж 35 %. Це обумовлено збі
льшенням щільності та погіршенням сорбційно-ємнісних властивостей вугілля 
через значні залишки мінеральних часток. Основні об'єми газу вміщуються у 
породах з діапазоном щільності 1,75-2,1 г/см3

•

Фізико-хімічні властивості вугілля суттєво залежать від його петрографіч
ного складу. Як відомо, вугілля складається з основних 4 компонентів: вітриніт, 
фюзиніт, лейптиніт, семівітриніт. Вугілля, збагачене фюзинітом, характеризу
ється більш високою сорбційною властивістю по відношенню до метану. Сорб
ційна метаноємність ОР фюзинітового вугілля більша, ніж у вітринітового. 
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Рис. 1.12. Структурна карта каменської світи башкирського ярусу (С2
5
) і зональність

її катагенетичних перетворень (за даними Горяйнова С.В., Бережного В.В. та ін., 

УкрНДІГаз, 2006 р.): 

1 - тектонічні обмеження пластів; 2- стратоізогіпси маркувальних пластів (абсолютні відмітки, м); 
умовні позначення до стратиграфічної колонки: 1 - алевроліти і аргіліти, 2 - пісковики, 3 - маркува

льні горизонти вапняків та їх індекси, 4 - пласти вугілля та їх індекси 

У порівнянні з фюзинітом вітриніт характеризується більшою тріщинуватістю 
та крихкістю, але меншою твердістю. Підвищення вмісту лейптиніту підвищує 
вихід летких речовин у клареновому вугіллі на газовій стадії метаморфізму. 

Сорбційні та колекторські властивості (пористість, щільність, проник
ність, тріщинуватість). Сорбційна газоємність вугілля зростає зі збільшенням 
стадії метаморфізму і сягає максимальних значень (35-38 м3/т с. б. м.) на антра
цитовій стадії групи 1 ОА. Метаноносність, досягнувши максимуму у напівант
рацитах і антрацитах групи 1 ОА, різко знижується в найбільш метаморфізова
них антрацитах груп 1 lA та 12А і вище. Різке та інтенсивне збільшення сорб
ційних властивостей вугілля відмічено у вузькому інтервалі початкових тис
ків - до 2-3 мПа. Подальше зростання тиску призводить до уповільненого зрос
тання сорбції, що пояснюється обмеженістю адсорбційного потенціалу та акти-
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Розділ 1. МЕТАН ВУГІЛЬНИХ РОДОВИЩ 

вного об'єму вугілля. Досить високе насичення газом (до 90-95 % ) вугілля 
Донбасу спостерігається вже за тиску 5-6 мПа. Подальше підвищення тиску 
майже не впливає на сорбційні властивості. 

Основними параметрами, які характеризують колекторські властивості по
рід, є пористість, проникність і характер насичення. Наявність мікропористої та 
мікротріщинуватої структури в кам'яному вугіллі дозволяє одночасно розгля
дати його як природний сорбент, оскільки, незважаючи на менший загальний 
об'єм видимих пор, частка мікропор у кам'яному вугіллі значно більша за такі в 
активованому вугіллі. При цьому сумарна питома поверхня мікропор кам'яного 
вугілля Донбасу коливається від 130 до 260 м/г, а для вугілля середніх стадій 
метаморфізму Ж-К---ОС у середньому становить 176 міг. 

Макропористість вугілля обумовлена його ендо- та екзогенною тріщинува
тістю, яка в Донбасі становить 5-12 %, при цьому на долю ендогенних тріщин 
припадає не більше 3 % мікропустотності вугілля. Дослідження тріщинуватості 
вугілля різних стадій метаморфізму дозволили зробити висновок, що максима
льна частота ендогенних тріщин спостерігається у вугіллях марок Ж-К-ОС з 
підвищеним вмістом вітриніту. Тріщинуватість вугілля обумовлює одну з осно
вних характеристик вугільного пласта - його газопроникність. Найбільші зна-

.. .. .. . . . . . 

чення сумарн01 питом01 ендогенн01 тр1щинуватост1 спостер1гаються у вугшш з 
виходом летких 33--45 %, а мінімальні - з виходом летких 10-22 %. Тектонічні 
процеси, процеси розвантаження призводять до порушення текстури вугшля та 
збільшення фільтруючого об'єму пластів у декілька разів через виникнення по
рових порожнин. 

Найбільші значення екзогенної тріщинуватості спостерігаються у вугіллі з 
виходом летких від 14-16 до 32 %. 

Пористість кам'яного вугілля Донбасу змінюється від 4-7 до 20 %, най
меншу пористість має вугілля середніх стадій метаморфізму з виходом летких 
20-30 %. Високі значення середньої пористості (18-20 %) відзначені для вугіл
ля з виходом летких менше 1 О % і більше 3 5 %. Найбільша кількість макропор
спостерігається в антрацитах (до 38 на 1 мм). Їхній вміст у вугіллі середніх ста
дій метаморфізму (вихід летких 12-30 %) переважно не перевищує однієї мак
ропори на 1 мм у вугіллі з виходом летких 32--40 %. Для вугілля марки Ж
об'єми макро- та мікропор приблизно рівні, а для більш метаморфізованого ву
гілля (від марки ОС) об'єм мікропор перевищує об'єм макропор у 2 рази.

Вугільні пласти Донбасу в переважній масі на глибинах від 300 до 1 ООО м 
характеризуються газопроникністю від 0,1 до 0,36 мД, а за сприятливих струк
турно-тектонічних і динамічних умов газопроникність зростає до 0,52-0,90 мД. 
Найбільше значення газопроникності (1,5-5,0 мД) визначені у вугіллях марок 
Г, Ж та К. З глибиною газопроникність вугілля зменшується, пропорційно збі
льшується геостатичний тиск. 

Газопроникність пісковиків на площах розвитку вугілля марок Ж-К знахо
диться в межах 1,2-5,0 мД, а у районах з переважаючим розвитком вугілля ма
рок ОС-НА не перевищує 0,57 мД при середній газоносності пісковиків на рівні 
2-3 мз газу на 1 мз породи зі збільшенням у найсприятливіших умовах
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2. Геологічні критерії перспектив газоносності вугільних товщ

до 5-9 мз /мз. Лише в межах Західного Донбасу в умовах початкового катагене
зу газопроникність пісковиків сягає більш високих значень (до 1 18 мД). 

Середні значення загальної пористості газоносних пісковиків знаходяться 
в межах від 4 до 15 % і зменшується зі збільшенням метаморфізму вугілля. 
Градієнт зменшення загальної пористості становить у середньому 0,5 % на 1 % 
зменшення виходу летких речовин у вугіллі, а у зоні глибокого катагенезу -
0,2 % на 1 % виходу летких речовин. Градієнт зменшення відкритої пористості 
пісковиків відкритої частини Донбасу становить у середньому З % на 1 ООО м у 
Красноармійському районі, до 2, 9 % та 2,7 % на 1000 м -у Донецько-Макіївсь
кому та Центральному районах відповідно. 

Глибина залягання вугільних 11Ластів впливає на газоносність вугілля, хоча 
збільшення з глибиною ступеня метаморфізму вугілля маскує чітку картину 
зміни газоносності в залежності від глибини. За збільшенням метаноносності з 
глибиною виділяються 4 зони: газового вивітрювання, інтенсивного нарощу
вання метаноносності, уповільненого нарощування метаноносності та стабілі
зації. При заглибленні в метанову зону метаноносність вугільних пластів споча
тку збільшується (чим вище ступінь метаморфізму вугілля, тим сильніше збі
льшення). Потім темп нарощування метаноносності уповільнюється, і на гли
бині 500-1 ООО м спостерігається стабілізація метаноносності вугільних пластів. 

Наявність і потужність покривних відкладів впливає на збереженість по
кладів. Газонепроникні відклади, що перекривають вугленосну товщу, усклад-

. . . . 

нюють деметаюзащю родовища, тому родовища закритого типу за шших р1в-
них умов мають вищу газоносність, ніж відкриті. Наявність покриву також змі
нює ступінь впливу розривних порушень, ускладнюючи міграцію метану. Зони 
газошдвщних порушень при цьому характеризуються не пониженою метаноно-

. . . 

сюстю, а скупченням вшьних газш. 
Гідрогеологічні умови впливають на міграцію вуглеводневих газів, їхній 

розподіл за площею й у вертикальному розрізі. Підземні води в процесі цирку
ляції дегазують вугленосну товщу. Обводнені вугільні пласти у зоні активного 
водогазообміну зазвичай мають понижену газоносність, тому що активна цир-

. . . . 

кулящя пщземних вод призводить до виносу метану з вугшьних пластш на ден-
ну поверхню, сприяючи обміну метаморфічних і повітряних газів. Тому вугіль
ні пласти, розташовані поблизу водоносних горизонтів, характеризуються зни
женою метаноносністю або повністю дегазовані. З глибиною зростає вміст ме
тану у вугільних пластах і водночас змінюється сольовий склад вод у бік збіль-

. . . 

шення вм1сту хлориду натр1ю, що переважає у зою розвитку чисто метанових 
газів. Гідрокарбонатно-кальцієві та гідрокарбонатно-сульфатно-натрієві води 
зони активного водообміну пов' язані із зоною вуглекисло-азотних газів. До зо
ни метаново-азотних і азотно-метанових газів приурочені сульфатно-натрієві 
води, з якими часто пов' язане виділення сірководню. У нижній частині зони 
азотно-метанових газів поширені гідрокарбонатно-хлоридно-натрієві води. 
Глибинні сильно мінералізовані хлоридно-натрієві води характерні для умов 
сповільненої циркуляції, що є характерним для зони метанових газів. 

Глибина залягання зони метанового вивітрювання може коливатися від О 
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до сотень метрів. Верхні газові зони, які поєднуються у зону газового вивітрю
вання, бувають відсутні, якщо вугленосна товща перекрита покривними відкла
дами. Максимальних значень (600-800 м) зона газового вивітрювання досягає у 
слабометаморфізованому вугіллі марок БД-Д, а мінімальних (декілька десятків 
метрів) -у високометаморфізованих антрацитах. При переході останніх у супе
рантрацити зона газового вивітрювання, або верхня межа метанової зони, зми
кається з нижньою [55]. 

Для газоносних вугільних басейнів зональність розподілу газу тісно пов' я
зана з гідро-геохімічною зональністю (табл. 1.9). На практиці всі верхні газові 
зони поєднані у єдину зону газового вивітрювання, глибина переходу якої у ме
танову носить змінний характер. Як правило, відсоткове відношення вугілля у 
масі породи не перевищує 5 %, а пісковики та алевроліти можуть становити від 
40 ДО 65 %. 

Табл. 1.9. Зони газового вивітрювання 

Азотна-вуглекисла До 100-150 м 
Поверхневі води, гідрокарбонатно-

кальцієві 

Вуглекисла-азотна Нижче 100-150 м 
Змішані: су льфатно-гідрокарбонатно-

натрієва-кальцієві 

Метан о-азотна 150-230 м 
Змішані (поверхнево-метаморфізо-

вані) - гідрокарбонатно-натрієві 

Азотна-метанова 
До 300--400 м в ядрах синкліна- Метаморфізовані, гідрокарбонатно-

лей і 650-750 м в антикліналях натрієві 

Метанова Глибше 500-1 ООО м 
Застійні, гідрокарбонатно-хлоридно-
натрієві 

Враховуючи значне переважання у розрізі карбону вуглевмісних порід по 
. . . . . 

вІДношенню до вугшьних пластш, можна стверджувати, що за ршних пдроди-
. . . . . 

нам1чних 1 термодинам1чних умов основна маса газу знаходиться не у вуплш, а 
у порових і порово-тріщинних колекторах вмісних порід. Відсутність у цьому 
випадку сорбційного зв' язку між метаном і породою з поровим колектором 
обумовлює швидку газовіддачу в процесі розкриття породи свердловиною [ 44]. 

Кількісна оцінка газонасиченості вільним газом порового простору основ
них гранулярних колекторів газу, пісковиків, має свою специфіку. Кількість ві
льного метану в пісковиках залежить від їхньої відкритої пористості, ступеня 
наповненості пор водою та тиску газу. Відкрита пористість та ступінь наповне-

. . . . . 

ност1 пор газом у однотипних шсковиках залежить ВІД ступеня ешгенезу порІД, 
тиск газу-від глибини залягання порід. Тобто пісковики, що перебувають на 
однакових стадіях епігенезу і характеризуються одними й тими ж значеннями 
відкритої пористості, на різних глибинах залягання мають різні величини газо-

. . 

насиченост1 порового простору, яка залежить ВІД конкретного тиску газу на цих 
глибинах. Звідси з'являється непостійний показних (тиск газу), що потребує 
врахування при оцінці газоносності. При цьому до уваги береться те, що тиск 
газу на кожні 1 ООО м глибини підвищується на 85 атмосфер за лінійною залеж
ністю і тому його значення може бути визначене для будь-якого інтервалу роз
різу. Значення відкритої пористості (Кпо, % ) основних різновидів пісковиків на 

різних стадіях епігенезу наведені у табл. 1.1 О. 
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2. Геологічні критерії перспектив газоносності вугільних товщ

Табл. 1.10. Відкрита пористість пісковиків різних стадій епігенезу [44] 

Пісковик 
Марки вугілля, Кпо, % 

д г ж к ос п А1 

Середньозернистий 12,7 8,1 5,4 4,4 3,3 2,6 1,6 

Дрібнозернистий 8,9 5,5 4,0 3,6 3,1 2,2 1,7 

У сі родовища вільного газу приурочені до зон з низьким ступенем катагене
зу та вугіллям марок Б, Д, Г, рідше Ж. Основними колекторами є пісковики ниж
нього та середнього карбону, переважно світ С/--С/ з досить високими значен
нями пористості (в середньому 10-20 %) і проникності (від 12-15 до 200-
375 мД). Основним типом пасток газу у південній та північній прибортових зо
нах ДДЗ є структурний. Типи покладів - склепінні, іноді пластові, тектонічно
екрановані. Структури, як правило, незначні за розмірами: від 2-5 х 5-7 до 10-
12 км, амплітуда складок від 50-75 до 100-300 м та більше (рис. 1.13-1.16). Ро
довища віднесені до категорій дрібних з запасами від 1,3 до 7,0 млрд мз, за виня
тком Дружелюбівського та Марківського ( 1 О млрд мз та більше) на північному та 
Пролетарського (17 млрд мз) на південному схилах ДДЗ. 
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Рис. 1.13. Розподіл потужності пісковику h5sh10 верхньої частини смолянинівської світи 

(за даними Горяйнова С.В., Бережного В.В. та ін., УкрНДІГаз, 2006 р.) 

43 



Розділ 1. МЕТАН ВУГІЛЬНИХ РОДОВИЩ 

,..,.. 

'· 

,,.,. 

Шкала потужностей пісковику 

О 1 О 20 зо 40 50 60 70 80 90 1 оо м 

,/txi 

,_,,--. 

·;�_..,.J·-·-.\/'". ( 
г 

-

.S. ,f c:sJ ��':,
о

.fв"е��
с
н
к

,g
виків D зона ос новних русел 

,... -·- Q �?снк1Jfи��инювання D зрна бокових припли-�-� � 
осьов

і частини 818 
� палеорусел 

--

Рис. 1.14. Розподіл потужності пісковику K9sl1 верхньої частини каменської світи 

(за даними Горяйнова С.В., Бережноrо В.В. та ін., УкрНДІГаз, 2006 р.) 

Продуктивні горизонти зазвичай розкриваються на глибинах близько 
1200-2000 м, що відповідає метаморфізму вугілля марок Г-Ж. Можна вважати, 

. . 

що межа переходу жирного вугшля у коксшне слугує межею переходу високо-
пористих піщаних колекторів у низькопористі та малопроникні. Для останніх 
основним фактором, який впливає на газоносність, є вміст розсіяної органічної 
речовини та наявність зон тріщинуватості ( табл. 1.11 ). На основі викладеного 

. . . ... . . . 

матер1алу визначею основю критерн оцшки перспективност1 площ за р1зними 
типами резервуарів (табл. 1.12). 

Табл. 1.11. Вміст сорбованоrо метану у rірських породах на rлибинах 1000 м 

Порода 
РОР Вихід метану (м

j
/м

L
), марки вугілля

(КОР),% г ж к ос п А1 

Вугілля 100 11,7 18,0 18,8 21,7 23,8 29,3 

Пісковик с/з, косошаруватий 1,10 0,27 0,42 0,45 0,51 1,54 1,56 

Пісковик д/з 1,35 0,34 0,51 0,54 0,63 0,67 0,70 

Алевроліт 1,60 0,42 0,63 0,65 0,76 0,80 0,83 

Аргіліт горизонтально шаруватий 3,50 0,92 1,39 1,45 1,66 1,76 1,82 

Аргіліт вуглистий тонкошаруватий 30,0 5,67 8,64 8,99 10,35 11,16 12,14 
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Табл. 1.12. Геолоrічні критерії оцінки перспективності площ для промисловоrо видобутку метану із вуrільних пластів [44] 

Критерії оцінки 

Ступінь метамор-
фізму 

Метаноносність 
(газоносність) 

Глибини залягання 

Площа ділянки 

Продуктивні ін-
тервали 

Індивідуальна по-

тужність пластів 

Колекторські влас-
тивості 

Тектонічні умови 

Геодинамічний 
стан 

Гідрогеологічні 
умови 

Ресурси ВВ газів 

Щільність запасів 

Сорбований газ вугільних пластів 

Вугілля за ступенем метаморфізму: Г, Ж, К, 
ОС, П, з Ro 0,6-2,0 %. Найбільш перепекти-
вні вугілля з Ro 0,6-1,4; менш перспектив-
ні - з Ro 1,4--2,0 

Газоносність вугілля не менше ніж 7 м
з 
/т

с. б. м., за умови обов'язкового зростання з 
глибиною 

Глибини залягання пластів вугіллі не повин-
ні перевищувати 1600-1800 м, найсприятли-
віші 500-1200 м 

Площа ділянки повинна становити від 1 ОО-
150 до 200 км

2 
і більше

Сумарна потужність вугільних пластів у ву-
гленосній товщі (150-200 м)- не менше 7 м 

Мінімальна потужність вугільних пластів 
супутників - понад 0,3 м 

Визначальними є крихкість та тріщинува-
тість. Максимальну крихкість та ендогенну 
тріщинуватість (і підвищену проникність) 
мають вугілля середніх стадій метаморфізму 
(з відстанню між тріщинами 0,1--0,3 см) 

Проста будова, моноклінальне залягання, 
. . .

просп полоп складки з кутами падшня не 
вище 30--40°

Умови стиснення або розтягнення 

Мінералізація пластових вод не повинна пе-
ревищувати ПДК 

Більше 10-15 млрд м3

Більше 150-200 млн и' /км
2

Зв'язаний (сланцевий) газ 

Ступінь катагенезу (метаморфіз-
му)-МК4-АК1 (відповідні марки 
вугілля К-П) 

Сорг.>4 %, ОР сапропелева; при 
Сорг 20-30 % газоносність - 5,0-
7,0 м

з
/т (7,5-17,5 м

з
/м

з 
породи)

Глибини залягання від 1000 до 
2500 м (у середньому 1700 м) 

Площа оцінюваної ділянки пови-
нна становити 20 тис. км

2 
і більше

Сумарна потужність товщі, з поро-
дами, збагаченими ОР - до 500 м 

Переважно більше 1 м 

Визначальною є вторинна епігене-
тична тріщинуватість та сорбційна 
ємність. Колекторами є аргіліти та 
алевроліти з пористістю 3,5-6 %, 
низькою проникністю 

Наявність зон тріщиноутворення, 
. . 

тектоючних порушень, дІлянок 
змін кутів залягання порід 

11 - -

Гідрогеологічна закритість надр 
при уповільненому водообміні 

Немає даних 
11 - -

Вільний газ 

Всі родовища вільного газу при-
урочею до зон низького ступеня 
катагенезу з вугіллям марок Б, Д, Г 
і зрідка Ж 

Залежить від коефіцієнта газонаси-
ченості (Кг), або заповнення пор 
газом > 50 % (Кг > 0,5) 

Глибини залягання від 500 до 
5000 м, найсприятливіші 1200-
2000 м 

Залежить від типу пастки, ампліту-
. . 

ди структури, КІЛЬКОСТІ продук-
тивних горизонтів 

Відсоткове співвідношення піско-
виків у товщі > 25 % 

Ефективна потужність пісковиків -
від 3 до 40 м, середня 15-20 м 

Визначальною є наявність грану-
лярних колекторів з пористістю 
�10 %, проникність більше 12-
15 мД. Фаціально приурочені до 
алювіальна-дельтових і прибереж-
но-морських комплексів 

Наявність структурних або палео-
геоморфологічних форм, що ство-
рюють пастку 

11 - -

Гідрогеологічна закритість надр 
при уповільненому водообміні 

Більше 1-3 млрд м3 

11 - -
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Рис. 1.15. Газоносність московськоrо ярусу (на прикладі пісковику к,
З
sк,

S 
верхів

каменської світи) (за даними Горяйнова С.В., Бережноrо В.В. та ін., УкрНДІГаз, 

2006 р.): 

1 - маркувальний пласт вугілля; 2- стратоізогіпси маркера (абсолютні відмітки у м); З - тектонічне 

обмеження пласта; 4 - пласти вапняків карбону та їх індекси; 5 - контури прогнозних площ; 6 - пло
ща розвитку градації катагенезу МК�, що обмежує прогнозну площу за падінням (відсутність парових 
колекторів); 7- результати випробування КП: пласт водоносний (а), газоводоносний (б), газоносний 
(в); 8 - газопрояви на усті свердловин з прогнозного пісковику; 9 - гірничі виробки у суміжних з про

гнозними пісковиками пластах вугілля; 1 О - газопрояви на усті свердловин; 11 - газоводні фонтани; 

12- газ за результатами пластовипробувань; 13 - бітуми у керні; 14- викиди на вибоях шахт; 15 -

суфляри; 16 - газ з водою на усті свердловин
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Рис. 1.16. Газоносність башкирського ярусу (на прикладі пісковику h5sh1o верхів 

смолянинівської світи) (за даними Горяйнова С.В., Бережного В.В. та ін., УкрНДІГаз, 

2006 р.) 
Умовні позначки див. на рис. 1.15. 

2.3. Критерії вибору ділянок для rазовидобування 

Вважається, що для забезпечення економічної ефективності видобутку ву
гільного метану площа ліцензійної території повинна мати розміри від 1 до 
1 О тис. км2

• Наприклад у США вугільний газ вилучається переважно на полях 
уже закритих шахт методом гідророзриву. З цією метою пробурено до 20 тис. 
свердловин. Вважається, що економічна рентабельність досягається за умови, 
що в проекті задіяно не менше 2,5 тис. км2

•

Промислова вугленосність карбону Донбасу локалізована у вузькій смузі 
( 15-40 км), витягнутій вздовж південно-західного борту Донецького прогину на 
300 км. У північно-східному напрямку, тобто в напрямку занурення централь
ної частини прогину вугільні пласти стоншуються, розщшлюються та викли-
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нюються внаслідок зміни лагунних умов на відкрито морські. Східніше Півден
но-Донбаського району вугленосна зона знищена посторогенною ерозією; тут, 
як і у всій центральній і північній частинах прогину, збереглись лише невугле
носні відклади [10]. 

Існує можливість рентабельного видобутку метану на невеликих площах, 
наприклад, розмір площі шахти «Комсомолець Донбасу» становить усього 
62,5 км

2
, проте автори бізнес-плану видобутку метану свердловинним методом 

на цій шахті обrрунтовують його економічну рентабельність [34]. 
Проблема ускладнюється ще й тією обставиною, що територія вугільних 

полів Донбасу характеризується високою щільністю заселеності. Необхідність 
проведення великої кількості бурових робіт суттєво порушить соціальні умови 
проживання населення. Наприклад, згідно з бізнес-проектом для шахти «Ком
сомолець Донбасу» на кожному квадратному кілометрі ліцензійної ділянки 
протягом 10-13 років будуть діяти 3 стандартні свердловини (кущів свердло
вин) та (або) б технічних. Вирішення лише однієї проблеми утилізації великої 
кількості пластової води без забруднення навколишнього середовища, підзем
них водоносних горизонтів буде вимагати фінансових затрат, які можуть поста-

. . . . 

вити шд загрозу економІчну доцІЛьюсть проекту. 
В умовах Донбасу видобуток вугільного метану безшахтним методом до

цільно поєднувати з дегазацією шахтних полів для потреб вугільної промисло
вості. Бажано зосередити роботи з освоєння сучасних технологій видобутку ме-

. . . 

тану вугшьних родовищ у межах закритих шахт, Існуючих шахтних вщводІв І 
ділянок, де планується видобуток вугілля. Інакше кажучи, на початковому етапі 
доцільно вести мову не просто про метан вугільних родовищ ( що міститься у 
вугільних пластах і вмісних породах поза розміщенням вугільних шахт), а про 
шахтний метан - той же метан, але в межах гірського відводу шахти. Такий 
підхід буде сприяти більш швидкому та дешевшому освоєнню пошукових і ви
добувних методик і технологій (на прикладі шахтного метану) з подальшим їх 
розповсюдженням на метан вугІЛьних родовищ. 

Така постановка питання, коли одночасно вирішуються обидві проблеми -
дегазації шахтних полів та промислового видобутку метану, забезпечує еконо
мічний бік проблеми, оскільки для видобутку метану може бути використана 
вже існуюча інфраструктура вугільних шахт [21, 47]. Наприклад, проблема ути-
. ... .. . . .. 

шзацн великоІ КІЛЬКОСТІ пластов01 води, яка притаманна процесу вилучення ме-
тану з вугільних пластів, може бути вирішена на базі існуючих на вугільних 
шахтах систем очисних споруд. У США вугільний газ вилучається в основному 
на полях вже закритих шахт. Об'єднання зусиль вугільників і газовиків, як вва
жають експерти по Кузбасу, дозволить також отримати вигоду й від торгівлі 
квотами в рамках Кіотського протоколу. Як відомо, на даний час з вугільних 
шахт Кузбасу на поверхню щорічно виходить близько 2 млрд м3 метану. 

Видобуток метану з вугільних пластів здійснюється кількома методами: 
• через дегазацію вугільних шахт і використання каптованого шахтного газу з виробки

при вмісті метану від 1 О до 98 %;
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• за допомогою буріння спеціальних вертикальних і горизонтальних свердловин на
метан і застосування методів підвищення газопроникності вугільних пластів; у цьо

му випадку газ вміщує 95-98 % метану, 3-5 % азоту та 1-3 % діоксиду вуглецю;

• через видобуток газу із закритих шахт, вміст метану - від 50 до 80 %;

• комбінованим способом, коли дегазацію проводять перед запуском шахти; в цьому
випадку вдається відкачати до 70 % обсягу метану в шахті [60].

Незалежним від видобутку вугілля і найефективнішим можна вважати дру
гий з названих способів. Але, як обrрунтовувалось вище, для умов Донбасу, 
особливо на даному початковому етапі освоєння проблеми видобутку метану 
вугільних родовищ, доцільнішим пропонується вважати четвертий спосіб. 

Одна з пошукових проблем вугільного метану - встановлення оптималь
них глибин залягання вугільного пласта. Глибина залягання основної маси ба
лансових запасів вугілля (93,4 %) у Донбасі не перевищує 1200 м, а для 57 % 
запасів становить 600 м, середня глибина видобувних робіт- 585 м. На малих 
глибинах незначні запаси метану у вугільних пластах і багато водоносних гори
зонтів, що створює проблему для вилучення метану через необхідність відкачки 
великої кількості води. На великих глибинах запаси газу мають промислове 
значення, але існує інша проблема, пов' язана з проникністю вугільного пласта, 
оскільки на більших глибинах високі пластові тиски і тріщини кліважу змика
ються. 

Оптимальні глибини залягання вугільного пласта обмежені верхньою та 
нижньою межами метанової зони. Верхня є глибиною залягання першого від 
поверхні вугільного пласта, видобуток метану з якого є економічно виправда
ним. Вона визначається величиною метанонасиченості пласта та гідроумовами 
вилучення газу. Карти глибин верхньої межі метанової зони для південно-захід
ного Донбасу та для північної зони дрібної складчастості показані на рис. 1.17, 
1.18. Вітчизняними фахівцями використовується поняття не тільки верхньої, а й 
нижньої межі метанової зони [9]. Її глибина може бути визначена як найбільша 
глибина залягання вугільного пласта, для якого за допомогою існуючих техно
логій вилучення метану може бути досягнутий критичний тиск десорбції. І ли
ше у випадку великих амплітуд тектонічної інверсії, коли високометаморфізо
вані антрацити залягають на малих глибинах, за глибину нижньої поверхні ме
танової зони може бути прийнята глибина першого високометаморфізованого 
антрациту, метаноємність якого за величиною менша встановленої на даний час 
величини балансової метаноємності. 

До певних глибин газонасиченість (метаноносність) вугільного пласта 
пропорційна величині пластового тиску. Ця закономірність узгоджується із за
коном Генрі, згідно з яким розчинність газу в рідині пропорційна тиску, під 
яким газ перебуває. Тому з глибиною та відповідним підвищенням пластового 
тиску можна очікувати більших величин запасів накопиченого (сорбованого) 
газу у вугільному пласті. Але з глибиною зростає і температура, яка діє зворот
ним чином - із збільшенням температури абсорбційні властивості вугілля зме
ншуються. Загальна тенденція така - за малого зовнішнього тиску і при нагрі
ванні зменшується кількість газу, що абсорбується у вугіллі. І навпаки, чим ви
щий тиск і менша температура, тим більший коефіцієнт абсорбції. 

49 



Розділ 1. МЕТАН ВУГІЛЬНИХ РОДОВИЩ 

49' 

48'00' 

nлоща 
(східна частина) 

Умовні позначення 

Значення поверхні метанової зони, м 

- -1300--1200 

- -1200--1100 

- -1100--1000 

-1000--900 

-900--800 

-800 --700 

-700--600 

-600 - -500 

-500 --400 

-400 --300 

-300 --200 

-200 --100 

-100- О 

0- 100 

� - контури шахтних полів 

� - контур дослідно-промислового полігону 

1�
1 

- пінії геолого-газових розрізів 

38'00 

О Дружківка 

37 

Контури ппощ вивчення 
,.............. - загальний контур відпрацьованих вугільних 

Павлоградська-Петропавлівська площа пластів (техногенних пасток) 
(східна частина) 

Слов'янсько-Вугледарська площа 

Нікольсько-Райська площа 

Красногорівсько-Авдіївська площа 

1.,,u,Ф.Зас•11ь-..,, 
() - стовбури діючих шахт та їх назви 

- ізогіпса поверхні вугільного пласта m3 у верхах - ·2000- московського ярусу середнього карбону, м 
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Рис. 1.17. Карта поверхні метанової зони південно-західного Донбасу [103] 
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Тому збільшення коефіцієнта абсорбції відбувається лише до певних гли
бин. З подальшим збільшенням глибини через підвищення температури абсор
бційна властивість вугілля зменшується і збільшення газонасиченості не відбу
вається. Існують критичні глибини залягання вугільного пласта, глибше яких, 
незважаючи на збільшення пластового тиску, кількість газу у вугіллі не збіль
шується, а також глибини, де абсорбція газу вугіллям взагалі не відбувається. 
Встановлення таких критичних глибин є однією із задач ГРР. При цьому йдеть
ся про первинні (доінверсійні) глибини занурення вугільного пласта. 

До інверсії вугільні пласти перебували на більших глибинах, тому сорбо
ваний газ у них мав перебувати під більшими тисками, ніж гідростатичні. Після 
інверсії різниця між пластовим і гідростатичним тисками збільшується, що по
винно сприяти десорбції газу. Оскільки сорбційна ємність вугілля є функцією 

. . . . 

зовюшнього тиску та температури, то при шдняттІ вугшьного комплексу вна-
слідок тектонічної інверсії тиск і температура зменшуються. Падіння літоста
тичного навантаження сприяє десорбції, тобто дегазації вугільного пласта. В 
той же час охолодження порід внаслідок їхнього підйому діє зворотним чином, 
сприяючи збільшенню сорбційної ємності вугільного пласта [55]. Але запов
нення цієї додаткової ємності можливе лише при справедливостІ гшотези наяв
ностІ заповнення вторинним газом. 

Максимальна глибина видобування метану з вугільних пластів в басейні 
Блек-Уорріор, будова якого вважається близькою до будови Донбасу, сягає 
1200 м. Поверхня зони метанових газів розташована на глибинах 200-250 м. Га
зоносність вугілля на глибині до 1200 м становить від 15,0-18,7 м3/т сухої без
зольної маси ( с. б. м. ). 

Для випереджуючого видобутку метану з технолого-економічної точки зо-
. . . 

ру оптимальними вважаються вуплью пласти низько-середнього І середнього 
ступеня метаморфізму (в основному групи 2Г-4Ж) з глибиною залягання 500-
1000 м у  Червоноармійському, 350-950 м у  Південно-Донбаському, 400-900 м 
у Донецько-Макіївському районах. На окремих ділянках при застосуванні ком
бінованої технології видобутку метану та дегазації вугільних пластів ефектив
ний видобуток метану можна забезпечити на глибинах 1150-1200 м [61]. Ма
ється на увазі вугілля більш високих ступенів метаморфізму з великим вмістом 
метану, але непроникне, що потребує спеціальних технологій вилучення ВВ. На 
вищеназваних ділянках вони залягають на глибинах понад 900 м. Через низьку 

. . . . 

проникнІсть це вугшля не створює загрози загазованост� вугшьних шахт, але 
може становити інтерес для промислового видобування метану, що потребує 
окремого вивчення. 

У піщано-глинистій товщі карбону виділено 330 більш-менш витриманих 
водоносних горизонтів, у тому числі 105 у вапняках і 225 у пісковиках. Кіль
кість водоносних горизонтів в кожній світі змінюються від 11 ( в світі С/) до 44 
(С/). Природна газоносність порід верхніх горизонтів внаслідок їх обводненос
ті незначна і до глибин 800-1 ООО м становить у більшості геолого-промислових 
районів від О, 15 до 1,5 м3 /т порід. Із зменшенням обводненості порід газонос
ність їх збільшується, досягаючи на глибинах 1,5-2,0 км значень 2,5-3,0 м3/т 
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порід і більше, а в зонах розвитку тріщинно-порових колекторів - в 2,5-4,0 раза 
вище [10]. Інакше кажучи, обводнені розрізи малоперспективні для видобутку 
ВВ на малих глибинах, навіть на глибині 2 км природна газоносність порід по 
вільному газу не перевищує 3 м3/т (за винятком зон тріщинно-порових колекто
рів). 

На найцікавіших для видобутку десорбованого метану глибинах (до 
1200 м) газоносність по вільному газу через обводненість невелика. Але й для 
десорбованого газу обводненість невеликих глибин є несприятливим фактором, 
оскільки створює проблему відкачки великої кількості води. Особливо визнача
льною ця проблема стає при невеликих товщинах вугільних пластів (до 1 м ), 

. . . 

коли апертура кшважу перевищує товщину пласта 1 вода з навколишюх вод0-
. . . 

носних горизонтш проникає в тр1щини вугшьного пласта. 
Водоносність порід карбону закономірно зменшується з глибиною та зату

хає на глибинах 700-900 м. Винятком є зони тектонічних порушень, особливо 
скиди та флексури, де висока вододостатність прослідкована до глибин 1000-
13 ОО м. Раптове збільшення припливів спостерігається в зоні відкритих пору
шень насувного типу. 

Найпродуктивнішими вважаються середні і нижні пачки потужних алюві
ально-дельтових пісковиків, газоносність яких збільшується від центра до пе
риферії Донецького басейну від 3 до 7-13 м3/м

2
, а також ділянки перешаруван

ня вугілля і пісковиків. Максимальна газонасиченість пісковиків прогнозується 
на глибинах 1150-1500 м у Центральному, 1250-1650 м у Донецько-Макіївсь
кому і 1700-2050 м у  Червоноармійському вугленосних районах [55]. 

Як бачимо, і найпродуктивніші пісковики на названих площах залягають 
на глибинах від 1150 м і  більше, тобто на глибинах, де розвинене більш метано
ємнісне хоча й малопроникне вугілля. Тому можна зробити висновок, що за на
явності сучасних технологій для вилучення метану з високометаморфізованих 
вугільних пластів найбільш оптимальними глибинами видобутку газу як з вугі
льних пластів, так і з пісковиків, на вищеназваних площах є глибини від 900 до 
1150 м і  більше. Цей висновок має уточнюватися для кожної ділянки, що вво
диться в пошуковий процес. У цьому разі йдеться про загальний підхід до ви
бору оптимальних глибин видобутку метану. 

Глибина, на якій початковий пластовий тиск порових колекторів починає 
перевищувати гідростатичний тиск також приблизно збігається з початковою 
глибиною залягання найбільш продуктивних пісковиків та високометаморфізо
ваних метаноємнісних вугільних пластів із низькою проникністю. В Червоно
армійському вуглепромисловому районі початкові пластові тиски газових 
об' єктів починають збігатися з гідростатичним тиском на глибинах від 121 О до 
1420 м. На глибинах вище 1900 м початкові пластові тиски перевищують гідро
статичні тиски на 15 % у газово-водних об'єктах і на 15-25 % у газових. У До
нецько-Макіївському районі пластовий тиск газових об' єктів відповідає гідро
статичному тиску на глибинах від 1180 до 1370 м [55]. Звичайно, це не може 
бути універсальною закономірністю. Наприклад, наявність різноамплітудної 
тектонічної інверсії може суттєво змінювати глибинне положення верхньої ме-
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жі залягання високометаморфізованих метаноємнісних вугільних пластів з ни
зькою проникністю від однієї площі до іншої, в тому числі переміщувати їх на 
невеликі (перші сотні метрів) глибини. Але й у цьому разі пластовий тиск буде 
перевищувати гідростатичний, тому ця діагностична ознака оптимальності по
чаткової глибини зберігається. 

Проникність визначається характеристиками кліважа, які, у свою чергу, 
обумовлені гідростатичним тиском, глибиною ( апертура кліважа зменшується 
із збільшенням глибини), а також режимом тектонічних напруг - при розтягу 
проникність вугільного пласта збільшується і навпаки. Врахування режиму тек
тонічних напруг для Донбасу є важливим, оскільки однією з визначальних особ
ливостей будови його осадової товщі є прояви інтенсивних насувних процесів. 
Зрозуміло, що тектонічні напруги впливають також на значення критичних тис
ків десорбції та, відповідно, оптимальні глибини видобутку метану. 

Крім негативного впливу температури на метаноємнісність вугілля збіль
шення глибин супроводжується підвищенням тиску вищезалягаючої товщі та 
. . . . . . . 

вщповщним зниженням проникносп вугшля внасшдок стиснення м1кротр1щин 
як основних каналів міграції метану. Тому в загальному випадку при пошуках 

комерційно привабливих скупчень метану оптимальними є такі глибини, на 
. . . . 

яких знаходяться досить висою марки вугшля для вм1сту промислових запасш 
газу, але які ще не обмежують проникність цього вугілля. 

Розподіл метаноємності за поширенням вугільного пласта має плямистий 
характер, що пов'язано з кількома причинами, зокрема, з умовами його форму
вання та постседиментаційними змінами перед захороненням. Знаходячись у 
мілководних озерно-болотних і прибережно-морських умовах майбутній вугі

льний пласт піддається різноманітним екзогенним впливам. Одним з найваго
міших з них є його ерозія просторово мінливою ерозійно-врізовою системою 
руслових потоків, яка має особливо розгалужений вигляд у вирівняних геомор
фологічних умовах болотно-озерно-прибережного рельєфу. Після захоронення 
та метаморфізму просторовий вигляд пласта нерідко нагадує мозаїку, коли ву
гільні ділянки пласта з сорбованим газом змінюються ділянками з високим вмі
стом теригенного матер1алу. 

Після захоронення, але перед інверсією породи під впливом підвищення 
температури та тиску метаморфізуються. Важливим результатом цього є: 

• здатність утвореного вугілля сорбувати метан;

• утворення первинного, так званого доскладчастого кліважу з відносно рівномірним
. . 

поширенням тр1щин у вугшьних породах.

Метаморфізуються і вмісні пісковики, перетворюючись нерідко у мало
проникні колектори зв'язаного газу, пісковики та глинисті породи міжвугіль
них товщ, які також стають потенційними колекторами зв'язаного (переважно в 
малопроникних пісковиках) та сорбованого (в глинистих породах) газу. 

Процес сорбування вугіллям метану практично не залежить від наявності 
тріщин, а лише від досягнутих при зануренні пласта тиску та температури. Від 
цих же параметрів залежить і ступінь метаморфізму вугілля та його здатність 
сорбувати метан. Сорбційна здатність вугілля залежить в основному від сили 

54 



2. Геологічні критерії перспектив газоносності вугільних товщ

взаємного притягання молекул вуглецю та вуглеводню. До певних значень тем
ператур і тисків ця сила збільшується (до утворення напівантрацитів та антра
цитів перших ступенів метаморфізму). При більш високих тисках і температу
рах сорбційна здатність вугілля різко зменшується ( суперантрацити). 

За сингенетичною гіпотезою походження вугільного метану він буде від
носно рівномірно поширений на території простягання вугільного пласта. Після 
інверсії, якщо прийняти гіпотезу глибинного походження метану ( міграція ВВ з 
розформованих покладів в більш глибоких горизонтах і з мантії) має спостері
гатися нерівномірний розподіл метаноємності за поширенням пласта (для однієї 
і тієї ж марки вугілля). Причина цього пов' язана з наявністю так званих газових 
колон; в місцях перетину газової колони з пластом вугілля метанонасиченість 
буде збільшеною. 

Отже, ми розглянули дві причини просторової нерівномірності метанона
сиченості вугільного пласта. Перша пов' язана з мозаїчним поширенням вугіль
ної породи в пласті внаслідок його розмережованості ерозійними руслами та 
протоками. Друга обумовлена нерівномірним заповненням пласта вторинним 
газом внаслідок нерівномірного, у загальному випадку, розподілу по території 

. . 

поширення вугшьних порщ газових колон. 
Інверсія вугільного пласта породжує третю причину нерівномірності сорб

ційного заповнення вугілля метаном. За своєю природою інверсія є явищем ре-
. . 

гюнального характеру, оскшьки до цього процесу залучається практично вся 
територія осадового басейну. Але мають місце і локальні відмінності. Зокрема, 
найбільшої інверсії зазнають центральні частини басейну (Головна антиклі
наль), менші амплітуди інверсій характерні для північної та південної зон дріб
ної складчастості, ще менші - для прибортових ділянок. Інверсія розпочалася у 
пізньопермський час, тобто є постседиментаційною по відношенню до вугіль
них пластів пізнього візе - раннього серпухова та середнього карбону, що є ме
таноперспективними в Донбасі. Результатом інверсії є наступні зміни в будові 
вугшьного пласта. 

Кількохкілометрова амплітуда інверсії піднімає вугільний пласт з глибин з 
великими значеннями геостатичного тиску на глибини, де цей тиск значно 
менший. Це сприяє подальшому розкриттю тріщин первинного доскладчастого 
кліважа рівномірно по всій території вугільного пласта, полегшуючи тим самим 
умови для подальшого покращення проникності засобами гідростимулювання 
та іншими. Важливо, що це регіональний характер посилення проникної здат
ності пласта, який створює передумови промислового освоєння пласта по всій 
території його поширення. 

Регіональний характер інверсії є причиною переважання плікативних форм 
постседиментаційного рельєфу поверхонь напластувань над диз'юнктивними. 
Підтвердженням цього є здебільшого нерозривна будова структурних планів 
вугільних пластів навіть при значних величинах кутів їхнього нахилу. Про це 

. . . . . 

свщчить 1 мала ампштуда антикшнальних структур на перспективних на вуп-
льний метан територіях Донбасу. 
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Наявність локальних, хоча й малоамплітудних структурних форм, поро
джує третю причину нерівноцінності промислової значимості різних ділянок 
поширення вугільного пласта. Якщо дві перші причини пов'язані з нерівномір
ністю заповнення метаном пласта вугілля по його поширенню, то третя - з мо
жливістю вилучення (десорбції) метану з вугільного пласта. Додаткові ампліту
ди перегинів у зоні флексур і окремих частин антикліналей створюють, відпові-

. . . 

дно, додатков1 умови як для розкриття тр1щин, так, в окремих м1сцях цих дис-
локацій, їхнього закриття (часткового чи повного). 

Перші дві причини нерівноцінності промислової значимості вугільного 
пласта пов' язані з особливостями його літології та характером заповнення вто-

. . . 

ринним газом 1 характеризуються переважно незаконом1рним розм1щенням 
більш продуктивних ділянок по території поширення пласта. Третя причина 
має закономірніший і легше прогнозований характер, оскільки як антикліналь
ні, так і флексурні форми легше виявляються сейсморозвідкою, характеризую
чись часто лінійно закономірним характером поширення. Прийнято, що консе
диментаційні розломи є здебільшого екрануючими (що важливо для вільного 
газу), тоді як постседиментаційні не є такими. Нерідко останні є шляхами під
току небажаної для процесу вилучення сорбованого метану води. Процес інвер
сії здебільшого реалізується шляхом використання конседиментаційних розло
мів, так що останні стають постседиментаційними, а значить наскрізними по 
відношенню докам'яновугільних пластів. 

Можна вважати, що в Донбасі переважна кількість зон диз'юнктивних 
дислокацій є постседиментаційною, а значить і наскрізною. З огляду проблеми, 
яка розглядається, вилучення сорбованого метану з вугільного пласта, наяв
ність наскрізного поширення диз'юнктива є несприятливим фактором. Відсут
ність надійних гідроекрануючих товщ над вугільним пластом породжує про
блему підтоку води з вище та нижче розміщених пластів у зону штучних зни
жених тисків у вугільному пласті, необхідних для десорбції метану. 

Відсутність надійних гідроекрануючих товщ пов' язана з тим, що глинисті 
породи на первинних великих глибинах залягання були піддані таким само зна
чним метаморфічним перетворенням, як і вугільні. Тому в процесі інверсії вони 
розтріскувалися, розущільнювалися через зменшення геостатичного тиску й 
втрачали тим самим гідроекрануючі властивості. На користь цього висновку 
служить факт відсутності покладів води у вугільному Донбасі вже на середніх 
глибинах (1,0-1,5 км). Поклади води і вільного газу на більших глибинах відсу
тні через зруйнованість глинистих екрануючих товщ і відсутність солевих по
рід, екрануючі властивості яких не залежать від подібних до описаних змін у 
заляганю. 

Ймовірність гідророзкритості вугільного пласта в зонах конседиментацій
них розломів ставить під сумнів їхню перспективність для видобутку сорбова
ного метану. Цей висновок не стосується вільного газу в тріщинах вугільного 

.. ... . .. 

пласта розломиш зони, що важливо для дегазацн вугшьн01 породи перед проце-
сом її видобутку шахтним методом. Але при наземному свердловинному методі 
видобутку вільний газ тріщинно-розломних зон має досить обмежене промис-
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лове значення через незначні величини його запасів. У багатьох випадках він 
буде вилучений разом з водою при пониженні пластового тиску в процесі вилу
чення сорбованого газу. Вільний газ тріщинних зон має розглядатися як супут
ній по відношенню до сорбованого і враховуватися при організації процесу ви
добутку останнього. 

Вимальовується така пошукова модель будови вугільної товщі. Пошуко

вим об'єктом виступає вугільна товща порід потужністю 150-200 м, яка вміщує 
вугільні пласти з питомою метаноємністю кожного не менше 1 О м

3 
/т с. б. м., 

товщиною кожного пласта не менше 0,65 м і сумарною їхньою потужністю не 
менше 7 м. Крім того, у вмісній товщі додатково є вугільні пласти з потужністю 
не менше 0,3 м, які мають кондиційні промислові характеристики і можуть бу

ти об'єктами супутнього вилучення метану, а також малопроникні пісковики та 
сланці, які мають вивчатися як потенційні об' єкти для видобутку метану. 

Така модель будови може бути охарактеризована як модель з випадково 
розподіленими на опошукованій території промислово значущими для видобу
тку метану ділянками, що породжує проблему оптимізації розміщення видобу
вних свердловин на площі. Тому для прийняття рішення на постановку кожної 
свердловини передбачається випадковий (стохастичний) розподіл промислових 
характеристик товщі на досліджуваній території. 

Не слід виключати й поширення зон підвищеної щільності запасів метану в 
нетрадиційних колекторах: тектонічних розломах, прирозломних антикліналях, 
ділянках зміни палеогеографічних структур. За сприятливих інших умов такі 
зони повинні стати першочерговими об' єктами для проведення газовидобувних 
робіт. 
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3. РЕСУРСИ МЕТАНУ В ДОНБАСІ

За різними оцінками загальні прогнозні ресурси метану в породах і вугіль
них пластах вугленосних відкладів Донбасу на глибинах 500-1800 м становлять 
до 22 трлн мз, а промислові - до 11,9 трлн м

з
, із яких 3 ,З трлн м

з придатні до 
вилучення. Цей газ зосереджений у трьох типах природних газових резервуарів. 
Перший - традиційний, пов'язаний переважно з теригенними породами з кон
диційними колекторами та прийнятною для вилучення з них газу проникністю. 
Другий тип - ущільнені малопроникні чи непроникні пісковики, які характери
зуються достатньою для вмісту промислових запасів метану пористістю. Тре
тій - вугільні пласти та сланці з сорбованим газом, які можуть не мати ні пори
стості, ні проникності, але характеризуються первинною чи постседиментацій
ною тріщинуватістю, яка не забезпечує необхідної для вилучення метану про-

. . 

никност1, не є промисловим колектором, але створює сприятлив1 передумови 
для вилучення метану з вугільного пласта в результаті гідророзриву. Гідророз
риву для забезпечення проникності потребує і другий тип резервуару. 

Перший тип резервуару вміщує вільний газ, тому потребує наявності пас
ток. Підготовка цього типу резервуару до буріння зводиться до виявлення та 
картування пасток ВВ. На даний час переважно на периферії Донбасу розвідано 
понад 30 родовищ вільного метану із загальними запасами вільного газу 
180 млрд мз, у тому числі виявленими - 60 млрд мз [16]. Вважається, що із зага
льної суми промислових ресурсів в 11,9 трлн м

з в Донбасі на вільний газ при
падає 5-15 %, або ж приблизно 0,98 трлн м

з. По відношенню до обсягів газу, 
зосередженого в резервуарах двох інших типів, це найменша величина. 

Пояснення цьому - багатокілометрова тектонічна інверсія Донбасу, що 
розпочалася в пізньопермський і посилилася в юрський час. Постседиментацій
на інверсія зруйнувала конседиментаційно утворені пастки ВВ у кам'яновугіль
ній товщі Донбасу. Газ розсіявся, частина його зосередилась у вигляді числен
них, але дрібних і дуже дрібних (менше 3 млрд м

з
) покладів ВВ. Про те, що в 

кам'яновугільних відкладах Донбасу відсутні крупні (більше 30 млрд м
з
) і на

віть середні (більше 10 млрд мз) за запасами родовища вільного газу, свідчить 
відсутність пластових вод на глибинах нижче глибин залягання робочих вугі
льних пластів. Так, за результатами буріння параметричної свердловини Очере
тянська К-900 на глибинах 1000-1200 м відбувається поступова зміна водонос
них горизонтів на маловодні, газоводоносні, а потім на газоносні без пластових 
вод. Тобто, в результаті тектонічної інверсії були розформовані поклади як пла
стової води, так і більш мобільного вільного газу. 

З 11,9 трлн мз промислових ресурсів метану в Донбасі найбільша частка 
. . . 

припадає на резервуари другого типу - малопроникю шсковики та сланц1 -
8,838 трлн м

з. Але метаноємність цих резервуарів невисока. За розрахунками для 
шахти «Комсомолець Донбасу» газоносність пісковиків становить приблизно 
0,8 мз на 1 мз пісковику. В результаті з вугільного відводу названої шахти плану-
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ється отримати з пісковиків лише 39 % від загального видобутку метану, а 
61 % - з вугільних пластів. Якщо поширити ці дані на весь Донбас і врахувати, 
що у сорбованому стані у вугільних пластах потужністю понад 0,3 м міститься 
1,46 трлн мз 

метану, то обсяги метану в мало проникних пісковиках, рівноцінних 
за видобувними характеристиками, складуть 0,93 трлн мз, тобто приблизно сті
льки ж, скільки міститься у вигляд� вшьного газу в традиційних пастках. 

Третій тип резервуару, власне вугільні пласти, за видобувними властивос
тями вміщують найбільше промислових ресурсів метану - 1,39 трлн мз. Отже, 
ресурси, що можуть вилучатися свердловинною дегазащєю, мають такий ви
гляд: 

• у вугільних пластах - 1,39 трлн мз

• у малопроникних пісковиках -0,93 трлн мз 

• 
у традиційних колекторах (вільний газ)- 0,98 трлн мз

• 
всього -3,3 трлн м3

Отримана оцінка близька до наведеної в роботі [61], в якій промислові ре
сурси метану оцінені у 11,6 трлн мз, а ресурси, що потенційно можуть вилуча
тися свердловинною дегазацією - в 3,0-3,7 трлн мз (коефіцієнт вилучення 0,3). 
Це у 3-4 рази більше підтверджених запасів природного газу в Україні 
( 1, 118 трлн м

з), що свідчить на користь перспективності постановки пошукових 
робіт на метан вугільних товщ Донбасу. 

Проблема ресурсної вуглеводневої бази для осадової товщі Донбасу більш
менш задовільно вивчена лише для вугільних резервуарів. Залишається багато 
невияснених питань: термінологічних, підрахунку запасів за їхньою категорій
ністю, інвентаризації малопроникних але перспективних пластів, пісковиків і 
сланцевих товщ на всій території Донбасу. 

Важливою проблемою є нерозробленість методик підрахунку ресурсів і за
пасів метану у зв'язку з відсутністю нормативної бази. Це є перепоною для роз
витку метановидобувної галузі, оскільки відсутність інформації про надійно об
грунтовані запаси метану не сприяє залученню інвестицій [52]. Визначення ре
сурсного потенціалу метану вугільних родовищ має грунтуватись на підрахунку 
і геолого-економічній оцінці його видобувних запасів відповідно до умов їхньої 
локалізації і способу розробки. 

Метан вугільних товщ можна розділити на чотири типи, що відрізняються 
за умовами утворення та способами розробки і використання: 

• метан шахтний видобувний- каптується паралельно з веденням очисних робіт ваку

ум-насосними станціями системи дегазації через спеціально пробурені свердловини;
• метан свердловинний видобувний - видобувається свердловинами, пробуреними з

поверхні в процесі випереджаючої і супроводжуючої видобуток вугілля дегазації;
• метан техногенних покладів у розвантажених зонах вуглепородних масивів діючих

та закритих шахт - видобувається свердловинами, пробуреними з поверхні в процесі
постексплуатаційної дегазації;

• метан природних покладів у непорушених вуглепородних товщах - видобувається за
технологіями нафтогазового видобутку.

Зазначені промислові типи метану вугільних родовищ потрібно окремо об
ліковувати у державному балансі. Станом на 07.11.2008 р. наказом Державної 
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Комісії по запасах (ДКЗ) № 523 затверджено і зареєстровано у Міністерстві юс
тиції України: 

• Інструкцію із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин держа

вного фонду надр до геолого-економічної оцінки загальних ( емісійних) та видобув

них запасів шахтного метану вуглегазових родовищ в зонах супутньої, технологічно 
необхідної дегазації під час розробки вугільних пластів. 

• Методичні вказівки з підрахунку запасів шахтного метану вуглегазових родовищ в
зонах супутньої, технологічно необхідної дегазації під час розробки вугільних плас
тів.

Отже, підготовлена нормативно-методична база тільки для підрахунку і 
обліку видобувних запасів шахтного метану. Планується, що в ДКЗ будуть під
готовлею: 

• Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин держав
ного фонду надр до оцінки ресурсів та підрахунку запасів свердловинного метану

вуглегазових родовищ в зонах випереджаючої дегазації бурінням з денної поверхні;
• Методичні вказівки з підрахунку запасів і оцінки ресурсів техногенних покладів ме

тану в розвантажених вуглепородних масивах;
• Методичні вказівки з підрахунку запасів і оцінки ресурсів покладів вільного метану

у непорушених вуглепородних масивах.

Тому наразі уявлення про методики підрахунку та запаси метану у вугіль
них товщах можна скласти лише шляхом експертних оцшок. 

Поширені уявлення про те, що кожен з п' яти типів резервуарів є досить не
залежним як за механізмами формування, так і за розміщенням по території ба
сейну і по розрізу. Однак пошуки цих типів резервуарів може відбуватися в ра
мках єдиного технологічного процесу, включаючи проведення наземних геофі
зичних досліджень та наступного буріння. Реалізацію подібного підходу до ор
ганізації пошуково-розвідувального процесу можна бачити на прикладі бізнес
плану проекту видобутку метану з вугільної товщі шахти «Комсомолець Дон
басу» [34]. На площі відводу шахти розміром 62 тис. м

2 
проектується одночас

ний видобуток як метану з вугільних пластів, так і розсіяного метану в піскови
ках з використанням гідророзриву. Близько 40 % метану очікується отримати 
саме з цього пісковику. Тож, будуть освоюватися та розроблятися два типи ре
зервуарш: 

• резервуар сорбованого газу в непористих та малопроникних вугільних пластах;
• резервуар зв'язаного газу в пористо-тріщинних мало проникних пісковиках.

На схемах кореляції карбону Донбасу можна простежити поширення вугі
льних пластів і літологічний склад вмісних порід на різних стратиграфічних рі
внях (рис. 1.19, 1.20). 

Отже, організація пошуково-розвідувального та експлуатаційного процесу 
із залученням нетрадиційних природних резервуарів не повинна орієнтуватися 
лише на один тип резервуару. В процес вивчення мають залучатися всі можливі 
типи резервуарів ВВ, які досягаються сучасним бурінням. Технології буріння 
мають адаптуватися до складніших умов для розкриття та вилучення ВВ з різ-

. . 

нотипних пластш-колекторш. 
Під нетрадиційними колекторами маються на увазі вугільні пласти з сор

бованим газом і пісковики зі зв'язаним газом. Вважається, що проведення газо-
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видобувних робіт доцільне, якщо собівартість видобутку 1 тис. м3 
газу менша 

за ринкову варт1сть. 
Для укрупненої техніко-економічної оцінки видобутку метану з умовно 

. . . .

еталонного вугшьного родовища доцшьно використовувати таю показники, яю 
грунтуються на досвіді буріння свердловин глибиною 850-1970 м ДК «Укргаз
видобування», проведення гідравлічного розриву пластів ПАТ «Укрнафта» та 
інших компаній, які працюють в Україні: 

• середньодобовий дебіт метану- 6,5 тис. мз ;
• запаси метану на 1 свердловину- 93,8 млн м

з 
у вугільних пластах і 66,2 млн мз 

у пі
сковиках;

• термін експлуатації свердловини - 1 О р.
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Розділ 1. МЕТАН ВУГІЛЬНИХ РОДОВИЩ 

4. ПІВДЕННО-СХІДНА ЧАСТИНАДДЗ

(ПЕТРИКІВСЬКО-НОВОМОСКОВСЬКА ПЛОЩА) 

4.1. Геологічна будова 

Петриківсько-Новомосковська площа розміщена на території Магдаленів
ського, Царичанського, Новомосковського, Дніпропетровського і Петриківсь
кого районів Дніпропетровської області, в зоні зчленування Західного Донбасу 
і ДДЗ [12, 32, 48, 58]. Загальна площа ділянки становить 720 км2 (рис. 1.21).

У геоструктурному відношенні площа розташована у прибортовій частині 
південно-східного крила ДДЗ, яка примикає до північно-східного схилу УІЦ. 
Характерний розвиток розривних порушень північно-західного простягання, які 
обумовили складну ступінчасто-блокову структуру як фундаменту, так і пере
кривних осадових порід палеозою (рис. 1.22). Основними скидами І порядку на 
території робіт є Михайлівський і Карабинівський. До другої групи порушень 
належать Царичанський та Голубівський розломи (рис. 1.23). Територія району 
поділяється цими порушеннями на чотири тектонічні блоки: Михайлівський, 
Царичансько-Петриківський, Г олубівський, Новомосковський. 

Михайлівський блок горстового типу займає найвищий гіпсометричний рі
вень на фоні моноклиналі південно-західного борту ДДЗ. Кристалічний фунда
мент залягає тут на глибинах 468 м (св. № 618), 904 м (св. 10156) та 1456 м 
(св. 3-Р) [106]. 

Царичансько-Петриківський блок обмежений Царичанським скидом на за
ході, Г олубівським - на сході та Карабинівським - на півночі. В межах блоку 
виявлені порушення З-го і 4-го порядків - Могилівське, Прядівське, Чаплинсь
ке, які поділяють територію на дрібніші блоки, що поступово занурюються 

. . . . . 

ОДИН ВІДНОСНО ОДНОГО у швючно-схщному напрям�. 
Голубівський блок обмежений Карабинівським та Голубівським скидами, 

представляє найбільш занурену частину території і за поверхнею фундаменту

відповідає Магдаленівській западині. За площею він відносно невеликий, має в 
плані дугоподібно витягнуту форму з південного-сходу на північний захід. 

Ворсклинський скид розташований на заході Петриківського вугленосного 
району і є його західною межею. Це крупне тектонічне порушення у кристаліч
ному фундаменті субмеридіонального простягання. Вертикальна амплітуда змі
щення становить 250 м. 

Михайлівський скид є північною межею Петриківського та Новомосковсь
кого вугленосних районів. Це крупне регіональне тектонічне порушення суб
широтного простягання. Наявність та положення скиду встановлено за гіпсоме
трією вугільних шарів. Амплітуда скиду - 80 м. Площина скиду падає під кутом 
80° на північний схід.
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Рис. 1.22. Схема геолого-промислового районування та геологічної вивченості Петриківського та Новомосковського 

вугленосних районів [98]: 

1 -Петриківський вугленосний район; 2-Новомосковський вугленосний район; З -район робіт Царичанської ГРП 1950-1952 рр.; 4-площа пошуко

вих робіт ДК ГРЕ 1966-1968 рр.; 5 -район робіт Петриківської ГРП 1952-1956 рр.; б-ділянка попередньої розвідки; 7 -ділянки детальної розвідки та 

шахтних полів; 8 -границі гірничопромислових районів; 9 -границі родовищ та пошукових площ; 1 О -тектонічні порушення; 11 -УЩ; 12 -півден
ний борт ДДЗ; 13 -південна прибортова зона ДДЗ; 14-границі областей і районів; 15 -контур Петриківська-Новомосковської ділянки 
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4. Південно-східна частина ДДЗ
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Рис. 1.23. Схема тектонічного районування та rеолоrо-rеофізичної вивченості 

Петриківсько-Новомосковської площі [98]: 

•.. 

1 - крайові розломи; 2 - розломи осадового чохла; З - розломи фундаменту; 4 - глибинні розломи 
(ВЛ - Верхівцевсько-Льговський, ОХ - Оріхова-Харківський); 5 - регіональні профілі МЗГТ; 6-9 -
родовища: нафтогазоконденсатні (6), нафтогазові (7), газоконденсатні (8), газові (9); 10 - нафтопроя
ви; 11 - газопрояви; 12- лінія геологічного розрізу; 13 - Петриківська-Новомосковська площа; 14-
Новоселівська площа 

Карабинівський скид північно-західного простягання є одним з крупних 
розломів Західного Донбасу. Амплітуда вертикального зміщення становить 
120-226 м для нижнього карбону і 100-120 м для середнього карбону [73]. В
північно-західному напрямку скид розділяється на дві гилки. Одна з них при
урочена лише до відкладів нижнього карбону, друга прориває всю товщу кар
бонових відкладів з загальною амплітудою 1 ОО м.

Царичанський скид простягається з південного заходу на північний схід і 
має вертикальну амплітуду зміщення від 20 до 11 О м мірою приєднання до ньо
го згідних, ступінчасто розташованих скидів. Падіння площини скиду південно

східне під кутом 80°.
Голубівський скид проходить в північно-східній частині району, простя

гаючись з південного сходу на північний захід. Як і більшість тектонічних по
рушень, які почали формуватися у ранньопалеозойську епоху, Г олубівський 
скид носить успадкований характер розвитку і перетинає вс1 вщклади палеозою 
і мезозою. Наявність скиду визначена за гіпсометрією вугільних пластів і вап
няку С 1• Амплітуда вертикального зм1щення у нижньому карбоні становить 
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Розділ 1. МЕТАН ВУГІЛЬНИХ РОДОВИЩ 

35 м, а після злиття зі Знаменовським скидом - 60 м. Площина скиду має півні
чно-східне падіння під кутом 80°.

Плікативні дислокації в кам'яновугільних відкладах мають обмежений 
розвиток. Вони представлені переважно пологими підняттями і прогинами та 
дуже пологими флексуроподібними перегинами, які проявляються на фоні за
гального моноклінального залягання порід. Кути падіння шарів на таких струк
турах становлять не більше 5-7°. Плікативні дислокації пов' язані з розривними
порушеннями, трохи піднятими або опущеними блоками фундаменту. Особли
ве місце посідають локальні перегини шарів, обумовлені умовами осадонако
пичення, тобто різкою зміною потужності окремих шарів у розрізі. 

Геологічний розріз району представлений трьома структурними поверха
ми, розділених кутовими та стратиграфічними незгідностями. Нижній предста
влений докембрійськими кристалічними породами. Поверхня фундаменту має 
блокову будову з тенденцією ступінчастого занурення у північно-східному на
прямі. Загальне занурення на всьому схилі пологе моноклінальне з нахилом 27-
40 м на 1 км або кутом 2-3° у бік осі ДДЗ. Другий структурний поверх предста
влений відкладами кам'яновугільної і пермської систем, третій - мезокайнозой

ськими утвореннями. Кути падіння порід невеликі (1,0-1,5°).

Найдавнішими утвореннями осадового чохла в межах південного борту є 
турнейські та нижньовізейські відклади, які розвинені переважно на ділянках, 
прилягаючих до крайового розлому. Вони розкриті деякими свердловинами Ле
венцівської, Михайлівської, Західно-Михайлівської, Ульянівської площ. На бі
льшій частині району на фундаменті залягають відклади верхнього візе. Крім 
них із кам'яновугільних утворень практично повсюди розвинені відклади ниж
нього серпухова і нижньої частини башкирського ярусу. 

Максимальна потужність осадового комплексу (до 3200 м) спостерігається 
в Магдаленівській западині. В основі її центральної частини залягають турней
сько-візейські відклади (150 м). Потужність верхнього візе перевищує 850 м, 
зменшуючи сь в східному та західному напрямках до 3 80 м ( св. Царичансько
Богодухівська-1 ). Повністю виклинюються на бортах западини верхньосерпу
ховські та верхньокам' ян о вугільні відклади, загальна потужність яких в 
центральній частині западини сягає 400 м. Мезозой в центральній частині запа
дини представлений тріасовими, юрськими та крейдовими відкладами. 

4.2. Газоперспективність вугільної товщі 

Метаморфізм вугілля і вмісних порід. Ступінь метаморфізму вугілля ви
значалася на основі вимірювання відбивної здатності вітриніту (Ro в імерсійній 
олії). У Західному Донбасі встановлена закономірна зміна ступеня метаморфіз
му як по літералі, так і в розрізі. Ступінь метаморфізму вугілля збільшується із 
заходу на схід, до центральної частини басейну, разом зі збільшенням потужно
сті вугленосної товщі (табл. 1.13, рис. 1.24). 
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4. Південно-східна частина ДДЗ

Табл. 1.13. Зміни ступеня метаморфізму вуrілля за пластами та родовищами 

Родовmце 

Пласти Новомосковське 
Лозівське 

захід схід 

Ro,% стадія Ro, % стадія Ro,% стадія 

Ji,Ji
з 0,46 Оз 0,54 І 0,55 І 

Потужність світи С 1
3

, м 200-300 400-480 450-600

С1 0,52-0,55 І 0,65 І-П 0,75 п 

Нижній карбон. Відбивна здатність вугілля нижнього карбону на Новомос
ковському родовищі становить 6,9-7,4 % у повітряному середовищі та 0,49-
0, 78% в олії, змінюючись як за розрізом, так і за площею. Зміни у розрізі нез
начні (0,01-0,02 % в олії), що пов'язано з невеликою потужністю продуктивної
товщі родовища та низькою (довгополуменевою) стадією метаморфізму. Вміст 

. .

вуглецю, товщина пластичного шару та теплота згоряння змшюються зонально 1

збільшуються у тому ж північно-східному напрямі, що і ступінь метаморфізму.
Відбивна здатність вітриніту закономірно збільшується від вищезалягаючого
пласта С 10 до пласта С 1 (табл. 1.14). На Петриківському родовищі відбивна здат
ність вітриніту становить 0,44-0,49 %, що відповідає стадії метаморфізму 03•

Табл. 1.14. Зміна ступеня метаморфізму вуrілля нижньоrо карбону Західноrо Донбасу 

Родовище 

Світи 
Павлоградсько-Петропавлівське Новомосковське 

захід схід 

Ro,% стадія Ro,% стадія 
Ro,% стадія 

С/ 0,50 І 0,50 І 
C/j 0,50 І 0,51 І 

С/ 0,49 Оз 0,52 І 0,43 Оз 

С2
4 0,52 І 0,51 І 0,43 Оз 

С2
3 0,52 І 0,54 І 0,43 Оз 

С/ 0,54 І 0,55 І 0,46 Оз 

С10 0,59 І 0,69 І-П 0,52 І 

сб 0,61 І 0,72 І-П 0,51 І 

С1 0,65 І-П 0,73-0,75 п 0,52---0,55 І 

Середній карбон. Зміни відбивної здатності вітриніту за площею повторю
ють картину нижнього карбону - збільшуються у північно-східному напрямі. 
На Новомосковському родовищі показник R, змінюється від 6,5 у повітрі до 
0,49-0,50 в олії ( стадія 03). У зміні ступеня метаморфізму за площею спостері
гається чітка зональність. Зони метаморфізму витягнуті паралельно основним 
скидам у напрямку з південного заходу на північний схід. На заході поширена 
зона R,=0,65 % (вздовж Орловського та Павлоградсько-В'язівського скидів). 
Марочний склад вугілля змінюється у тому ж напрямі. На Петриківському ро
довищі переважає вугілля марок Б і Д. Північно-східніше Карабинівського ски
ду (Новомосковське родовище) розповсюджене вугілля марок Д та Г. 
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4. Південно-східна частина ДДЗ

У межах південної прибортової зони д.д;З (Зачепилівсько-Левенцівський 
вал), незважаючи на те, що вугільні пласти залягають на значних глибинах (до 
2-3 км), ступінь їх метаморфізму невисокий; всі родовища приурочені до зон
низького ступеня катагенезу з вугіллям марок БД, Д та Г. Судячи з даних по
шукових свердловин, у середньому карбоні вугільні пласти світ С}--С/ нале
жать до перехідного типу - від бурих до довгополуменевих (БД); у світі С 1

4 
-

переважно до довгополуменевих (Д), а у світі С/ - до газових груп 2Г.
Нафтогазоносність. За ступенем вивченості територія досліджень Ми

хайлівсько-Юр'ївським крайовим розломом розділяється на дві частини - пів
нічну і південну. На північ від розлому в межах прилягаючого до нього Зачепи
лівсько-Левенцівського валу виконаний великий обсяг пошуково-розвідуваль
ного буріння. Тут нафтогазопошуковими роботами виділено до 20 брахіструк
тур, на яких відкрито 14 газових та газоконденсатних родовищ та проявів з по
чатковими розвіданими запасами від 0,4-0,7 млрд мз (Голубівське, Миколаївсь
ке) до 7,0-17,6 млрд мз (Кременівське, Пролетарське) (табл. 1.15). 

Основними колекторами є пісковики нижнього та середнього карбону, пе
реважно світ С/-С/ з високими значеннями пористості (в середньому 10-
20 %) та проникності (від 12-15 до 200-375 мД). Покришками є переважно але
вроліт-аргілітові товщі. Переважаючим типом пасток є структурний. Типи по
кладів - склепінні, рідше пластові, тектонічно-екрановані. Родовища багатопла
стові. Максимальна кількість продуктивних горизонтів - 21 - відзначена на 
Кременівському родовищі. Газоносний поверх - 1500 м. 

Розміри структур в окремих продуктивних горизонтах змінюються від 
0,09 кмх19,6 км (Голубівське родовище) до 7,35 кмхЗЗ км (Пролетарське). Ам
плітуда складок - від 50-75 до 100-300 м та більше. Глибина продуктивних го
ризонтів - від 710 до 2870 м. Тиск газу у покладах відповідає гідростатичному, 
причому кожен поклад характеризується своїм індивідуальним положенням 
газ-вода, що свідчить про відсутність гідродинамічного зв'язку між окремими 
газоносними горизонтами. 

В той же час на південь від крайового розлому, безпосередньо в межах бо
рту ДДЗ, буріння практично не проводилось, за винятком поодиноких свердло
вин в районі Білоцерківського виступу. Тут пробурені декілька параметричних 
та пошукових свердловин (Білоцерківська-І, 2, 4, 5, 21, 23, 230, 233), структур
но-пошукова св. № 1 на сейсмопрофілі КМЗХ Царичанка-Богодухів; св. № З, 8, 
608 Левенцівської площі; св. Потичанська-20; Західно-Михайлівська-З, які роз
крили породи фундаменту. 

Більшість геологічної інформації про будову та нафтогазоносність цієї ді
лянки одержана із вугільних і картувальних свердловин, глибина яких зрідка 
перевищує 1 ООО м. За даними пошуково-розвідувальних свердловин на вугілля 
найбільш вивчені ділянки Петриківського, Новомосковського і Західно-Павло
градського районів, а на шахтних полях Петриківського, Новомосковського ву
гільних родовищ і ділянках Василівська-І, 2, З виконана детальна розвідка. Бі
льшістю вугільних свердловин розкрита вугільна (самарська) світа С/ і їх вибої 
розташовані у верхній частині верхньовізейських відкладів, а деякі з них роз
кривають фундамент. 
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Табл. 1.15. Загальна характеристика родовищ вільного rазу південної прибортової зони ДДЗ (Зачепилівсько-Левенцівський вал) [9] 

Тип покладу, 
Родовище 

тип резервуару, тип пастки 

НГ, пластові, склепінні, 
Зачепилівське 

. . 
тектоючно-екрановаю, 
літологічно обмежені. 

Миколаївське 
Г, пластові, склепінні, 
тектонічно-екрановані 

Михайлівське 
Г, пластові, склепінні, 
тектонічно-екрановані 

Юр'ївське 
НГК, пластові, склепінні, 
літологічно обмежені 

НГК, пластові, масивно-
Кременівське пластові, склепінні, тек-

тонічно обмежені 

ГК, склепінні, літологіч-
Новоселівське 

но обмежені 

Східно-
НГК, пластові, склепінні, 
літологічно обмежені та 

Новоселівське 
тектонічно екрановані 
ГК, склепінні, пластові, у 

Пролетарське візейських відкладах -
літологічно обмежені 

Перещепінське гк

Голубівське 
НГ, пластові, склепінні, 
тектонічно екрановані 

Левенцівське 
ГК, пластові, склепінні, 
літологічно обмежені 

Глибина, м 
максимально до- продуктивних 
сяжна бурінням горизонтів 

2190 (4925) 1115-1460 

4900 2870 

4460 1800-2000 

2000 1680 

2750 1200-2300 

3100 1630-2700 

3200 1400-2200 

3200 1470-2850 

4985 1600-2370 

2200 1300-2030 

3000 710-1450

Вік 
горизонтів 

с1 -с;

ct -Cs 
І І 

ct 

-с
в 

І І 

cv2 
-с

в 

І 2 

cv2 -cv2 
І І 

cvl 
-ст

1 2 

cv2 
-с

в 

І І 

cv2 
-ст

І І 

ct

-
cm 

І 2 

cvl 
-ст

І 2 

cv2 cs 
с

в 

І , І ' 2 

Всього: 53 млрд м
3

Розвідані 
Дебіт, Індекс 

запаси, 
м

з

/д продуктивних горизонтів 
млрд м

3 

С-2, С-6, В-11, В-13, В-14, 
4,4 В-15, В-16, В-21, В-22, 

В-23, В-25, В-26 

0,7 

1,1 В-15, В-16, В-17, В-20 

3,7 
П-1, В-25, В- 22-23, В-21, 
В-16, В-15 
Б-8, Б-12, С-3, С-4, С-11-

7,0 
12, С-13-14, С-21-22, В-16, 
В-17, В-18, В-19, В-20, 
В-21 
Б-5, Б-10, Б-12, С-15, С-17, 

2,0 С-18, С-19, С-20, С-21, 
В-14 

Б-1, Б-2, Б-5-6, Б-12, С-3-4, 
6,6 С-7, С-13, С-19, С-21, В-

14, В-16 

М-7, Б-5, Б-8, Б-9, Б-12, 
17,6 2600 С-13, С-15, С-21, В-15, 

В-16 

7,1 

0,4 2200 
С-2, С-3, С-11, В-14, В-15, 
В-16, В-18 

0,8 43-2095 Б-12, С-3, С-4, С-15, С-16
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4. Південно-східна частина ДДЗ

У межах південного борту родовища ВВ не виявлені. Нафтопрояви і біту
мінозність зафіксовані на глибинах від 180 до 600 м, місцями навіть отримані 
припливи рідкої та в'язкої нафти (св. № 13586 та ін.). Щодо нафтогазоносності 
найбільші перспективи пов'язуються з Магдаленівською западиною. Це rрунту
ється на встановленій латеральній міграції флюїдів з південного-сходу, з Пав
лоградського району, в район Магдаленівської западини. 

У межах південного борту відомі тільки численні нафтопрояви, зафіксова
ні переважно у вугільних свердловинах (Петриківський, Новомосковський, За
хідно-Павлоградський, Павлоградський вугленосні райони) [77, 78]. Стисла ха
рактеристика нафтогазопроявів наведена в табл. 1.16. 

Табл. 1.16. Характеристика нафтогазопроявів у вугільних і картувальних свердловинах 

південного борту на ділянці Білоцерківка-Левенцівка 

Номер 
Глибина,м Вік Порода Характеристика нафтогазопрояву 

св. 

1 2 з 4 5 

Петриківський вугільний район 
503 156,5-157,2 І½Ьс Пісок кварцовий Слабкобітумінозні породи 

173-179 J Глини -

11 
-

508 93,9-130,9 }!zbc Пісок сірий кварцовий Слабкобітумінозні прошарки 
522 127,0-159,7 }!zbc Пісок Бітумінозні породи 
526 416,3--419,3 C 1v 1 Пісок кварцовий Порода інтенсивно насичена нафтою 
11 420,0--422,8 C 1v2 -

11 
- -

11 
-

544 290--435 С2Ь Пісковики, вапняки Вміст бітуму сягає 12,5% (С/) 
11 509,1-510,5 C 1v2 Пісковик Вміст бітуму до 18,7% 
11 538-540 C 1v2 Пісковик кварцовий с/з Нафтонасиченість до 99 %, у складі 

бітумів - смоли (61 %) і асфальтени 
11 543,35- РЄ(КВ) Тріщинуваті граніти Нафто прояви 

45,15 
545 405--425 С2Ь(С/) Пісковик кварцовий Порода просякнута нафтою 
548 332 С2Ь 

(С/) 
Пісковик кварцовий Вміст бітуму 12,5% 

11 448 C 1v2 -

11 
- Вміст бітуму 25 % 

559 202-204 С2Ь Пісок кварцовий Порода просякнута нафтою 
(С2 1) 

578 268,7-274,4 Пісковик Нафтонасиченість до 54 %, бітуми: 
смоли і асфальтени - 45 %, масла -
55 % 

646 326,2-335,1 C 1V2 Алевроліти, пісковики Порода просякнута нафтою 
678 391,5-393,5 C 1V2 Пісковик кварцовий Інтенсивна бітумінозність 
13506 184,2-186,0 Пісковик Важка густа нафта, дебіт 16-18 л/д 

Новомосковський вугленосний район 
56 233,7-234,0 C 1t Пісковик буровато- Бітум 

сірий 
65 210,5-210,9 C 1t Вапняк тріщинуватий, Каверни, заповнені нафтобітумом 

грязно-сірий 
81* 232,2-241,6 C 1t Вапняки сірі тріщину- Нафтопрояви у тріщинах і кавернах, 

ваті кавернозні просякнення чорною бітумною ре-
човиною 
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Продовження табл. 1.16 
1 2 з 4 5 

86 227,6-236,3 C1t - 11 - - 11 -

96 190,1-192,5 C1t -

11 
- -

11 
-

1538* 319-325 C1v2 Пісковики, вапняки Вкрапленість бітумів, масні бітумні 
плями, просякнуті нафтобітумами 

1545 523,6-523,7 C1v2 - 11 - - 11 -

1546 240-290 C1v2 -

11 
- -

11 
-

1626* 368,7-375,5 C1s Пісковик дрібно/з Просякнуті бітумом породи 
(С1

4
) сmодистий, кварцовий 

1628* 362,6-363 С2Ь Пісковик дрібно/з тем- Масні плями із запахом нафти 
(С2

1
) но-сірий слюдистий 

1637 332,8-334 С2Ь Пісковик тріщинува- Тріщини виповнені бітумною речо-
(С2

2
) тий виною 

1638* 385-408,4 С2Ь Пісковик с/з світло- Вкрапленість бітумінозної речовини 
(С2

1
) сірий глинистий елю-

дистий 
4345 564,3-564,7 C1v2 Пісковики, вапняки Вкрапленість бітумів, масні бітуми, 

плями, просякнутість бітумами 
4389 378,3-378,7 C1V2 - 11 - - 11 -

4413* 376,8-378,8 C1s Пісковик дрібно/з Просякнуті бітумом породи 
(С1

4
) сmодистий, кварцовий 

4418* 390-391 - 11 - - 11 - - 11 -

4421* 373,7-373,9 - 11 - - 11 - - 11 -

4432* 382,5-386,5 -

11 
- -

11 
- -

11 
-

4434* 410-413 - 11 - - 11 - - 11 -

4435* 376,6-382,3 - 11 - - 11 - - 11 -

7916* 1302,8- C1v2 Пісковик кварцовий Породи, просякнуті нафтою, з кра-
1303,1 сірий дрібно/з пельними вкmоченнями нафти 

1-С* 490-495 C1v2 Вапняк Плями бітумів 
500-533 РЄ Амфіболіти, сланці Примазки бітумів і нафти в тріщинах 
497--633 РЄ Амфіболіти, сланці Вміст бітумів від 0,2 до 0,46% 

2-С* 740-745 РЄ Сланець хлорит-тальк- Тонкі тріщинки виповнені окисне-
серицитовий ним бітумом 

РЄ Сланці, амфіболіти Вміст бітумів від 0,045 до 0,255% 
8-ГК* 988,4-993,0 C1v2 Пісковик сірий с/з ква- Порода із запахом нафти, просякнута 

рцовий, слюдистий нафтою на поверхні 
993,0- РЄ Вивітрені кварц- Тонкі прошарки бітумної речовини, 
1013,5 серицитові сланці переважно в покрівлі шару 
1028,0- РЄ Сланці кварц- Бітуми в нашаруванні і в тріщинах 
1035,8 серицитові 
1037,0- РЄ Сланці кварц-хлорит- - 11 -

1046,4 серицитові 

* Свердловина розташована в межах Білоцерківсько-Левенцівської ділянки.

Всього ознаки нафтогазоносності були виявлені в 19 свердловинах Петри
ківського вугільного району і 25 свердловинах-Новомосковського. Зазначимо, 
що більшість свердловин із нафтопроявами Новомосковського вугільного ра
йону розташовані в зоні регіонального Орловського скиду в межах крупного 
Орловського виступу в рельєфі поверхні фундаменту. 
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У сі свердловини з нафтопроявами Петриківського вугленосного району 
розташовані на південь від Білоцерківсько-Левенцівської ділянки в районі смт 
Петриківка і однойменного вугільного родовища, на границі УІЦ. 

Загалом в південно-західному Донбасі відмічена приуроченість перспекти
вних нафтогазоносних об' єктів до продуктивних пісковиків московського та 
башкирського ярусів m6SM10, m4SMs, L1Sls, l2Sl4, KsSl1, КзSКб, h1SH6, НзSН4 та 
G4SH2, які є аналогами відповідних нафтогазоносних горизонтів М-2, М-3, М-4, 
М-5, М-6, М-7, Б-3, Б-5 та Б-6 ДДЗ. Тому стратиграфічне зіставлення та коре
ляція основних трансрегіональних газоносних рівнів і горизонтів ДДЗ із перс
пективними на метан пластами Донбасу має велике значення для обrрунтуван
ня газового потенціалу вугленосних відкладів басейну. 

Зіставлення компонентного складу газів газових родовищ південної при
бортової зони ДДЗ і вугільних пластів промислового Донбасу (табл. 1.17, 1.18) 
свідчить про суттєву близькість складу вільного газу газових та вугільних ро
довищ, за винятком газів, що містяться у суперантрацитах [9]. Останні мають 

Табл. 1.17. Склад метанових газів родовищ південної прибортової зони Д.ДЗ, % 

Родовище СЛ� C2Ilt; Cзllg С4Н10 CsH12 
Зачепилівське 81,0-93,8 2,0-5,3 0,8-6,9 0,3--4,0 0,2-2,3 
Левенцівське 88,6---93,3 1,7-3,8 0,8-2,1 0,01-0,10 0,2--0,3 
Михайлівське 93,7-97,3 - - - -

Г олубівське 87 ,6---94,8 3,6---6,9 0,2-2,3 0,07-1,2 0,02-2,3 
Перещепінське 65,2-94,2 2,1-15,2 0,3--4,8 0,5-5,1 0,22-1,5 
Пролетарське 84,0-94,7 0,3-5,9 0,2-3,8 0,3-3,3 0,25-1,8 
Східно-Новоселівське 81,1-92,6 0,9-8,4 0,04--4,9 0,04-3,0 0,5---6,2 
Кременівське 80,6---91,4 0,8-3,6 0,9--4,3 0,7-3,1 0,2-3,3 
Новоселівське 75,2-95,9 0,5-7,3 1,3-6,3 0,5-2,8 0,5-2,5 
Юр'ївське 92,8-95,7 1,6---3,4 0,4-1,2 0,05-0,1 0,01--0,04 
Миколаївське 73,8 12,0 8,0 2,5 1,5 
Лимансько-Потичанське 89,6 4,9 1,9 0,7 0,6 

Табл. 1.18. Склад метанових газів вугільних пластів Донбасу,% 

Метаморфізм СЛ� С2Нб СзНs C4H1o+Cs 
lД 12,0-82,0 0,2-0,9 0,03--0,26 0,1--0,4 
2Г 84,0-92,0 2,0-3,7 0,5--0,9 0,1--0,2 
3Г 77,0-89,0 1,0-6,3 0,2-1,9 0,02--0,4 
4Ж 61,0-88,0 0,6---6,0 0,003-2,0 0,07--0,5 
5К 75,0-99,0 3,2--4,7 0,4--0,6 0,04--0,1 
6OС 88,0-92,0 2,4-7,1 0,06--0,4 0,02--0,04 
7Т 77,0-99,0 1,5 0,03 0,002 
8НА 83,0-97,8 0,1-3,2 0,0--0,3 0,0--0,3 
9НА 80,5-98,8 0,1-3,4 0,0--0,4 0,0--0,2 
l0A 14,0-98,9 0,0--0,5 0,0--0,1 -

llA 2,0-98,0 0,0-7,3 0,0-1,1 -

12А2 2,0-56,0 0,1--0,9 0,3-1,0 -
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низький вміст метану, який не генерується високометаморфізованими антраци
тами. Можна зробити висновок, що більшість родовищ вільного газу приборто
вих зон Донбасу сформовано переважно за рахунок метаморфізованих вуглево
дневих газів, які були генеровані органічною (вугільною) масою породи. 

Газоносність вугілля і вмісних порід. Вивчення природної газоносності ву
гільних пластів і вмісних порід карбону та перекривних - мезозою проводилося 
на північному крилі Новомиколаївської структури ( св. № 2561 ), де продуктивна 
товща самарської світи розкрита на глибині 1223,5 м; на пологому північному 
крилі Михайлівського підняття (Левенцівсько-Михайлівська площа), де проду
ктивна товща самарської світи залягає в інтервалі глибин 728-94 7 м 
( св. № 241 О); у приосьовій частині Михайлівської брахіантикліналі в інтервалі 
957-1172 м (св. № 2413), на північному пологому крилі останньої.

Встановлено, що перші прояви метану, за даними відбору проб у гермети
чні склянки, фіксуються у глинах тріасу на глибині 21 О м, де його вміст у газі 
становить 1,2 % ( св. № 2561 ). Вугільні пласти самарської світи с19-с11 у пери
клінальній частині Михайлівського підняття залягають у зоні азотна-метанових 
та метано-азотних газів з таким відношенням газових компонентів: СО2 - 2,4-
3,8 %; СН4- 29,7-54,45 %; N2 - 41,97-68,34 %. У рідкісних випадках вміст СО2

сягає 1 О, 72 %. У цій зоні вміст метану у вугільних пластах с19-с
6

10 до глибин 
770-860 м коливається від 1,18 до 4,32 м3/т с. б. м.

Вугільні пласти, які залягають нижче вказаних глибин ( нижче абсолютної
відмітки -690 м у периклінальній частині Михайлівського підняття і нижче аб
солютної відмітки -760 м - на її північному пологому крилі), і вся продуктивна 
товща самарської світи північніше Гупалівського скиду розташовані у зоні ме
танових газів, де переважають такі співвідношення газових компонентів: СО2 -

0,2-5,6 %; СН4 - 58,3-99,4 %; N2 - 37,7-0,0 %. Кількість метану у вугільних 
. . . 

пластах, яю залягають у зою метанових газ1в, коливається в широких межах: 
від 2,88 до 10,9 м3 /т с. б. м. У цілому по розрізу з глибиною і по падінню плас
тів вугілля відмічається підвищення газоносності, збільшення вмісту метану і 
зменшення - азоту (табл. 1.19). 

Значні коливання метаноносності вугільних пластів (від 2,88 до 10,9 м3/т),
відсутність чіткої залежності кількості газу від глибини, при порівняно витри-

. . . . . . 

маному склад� газу пояснюється екрануючим впливом покршш вугшьних 1 м1ж-
. . . . . 

вугшьних пласт1в з р1зним ступенем щшьносп 1 газопроникност1. 
Дані про природну газоносність кам'яновугільних відкладів площі добре 

. . . . . 

сшвставляються з аналопчними даними, яю отримаю шд час вивчення газоно-
сності шахтних полів Західно-Павлоградського вугленосного району. Відмін
ність полягає лише у наявності в їхньому складі важких вуглеводнів. Важкі ву
глеводні відмічаються у складі газу вугільних пластів і вмісних порід з глибини 
850 м. Концентрація С2Н6 зазвичай не перевищує частки відсотка (до 0,4-0,8 % ) 
від об'єму метану, інколи відмічаються сліди С3Н8• Присутність важких вугле
воднів у складі природних газів вугільних пластів вказує на можливий зв' язок 
їхньої газоносності з газовими покладами позитивних структур - підтокам газу 
при міграції. Однак низький вміст важких вуглеводнів у вугленосній товщі і ву-
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гільних пластах в порівнянні зі складом газу газових покладів дозволяє зробити 
висновок, що основним джерелом газу у вугленосних відкладах пошукової 

. .

ПЛОЩІ Є ВУГІЛЛЯ. 

Табл. 1.19. Результати визначення складу rазів [77] 

Номер Глибина Індекс Склад газу та об'єм, % 
св. відбору проби пласта СО2 CI-Li N2 

Левени.івсько-Михайлівська плои а 
2412 831,10 С11 3,76 27,9 68,38 
-

11 
- 837,40 С16 10,72 40,22 51,06 

-

11 
- 856,50 с

в

10 3,59 54,45 41,97 
-

11 
- 864,55 С10 2,54 67,67 27,23 

-

11 
- 864,85 С10 4,01 58,28 37,71 

-

11 
- 872,4 С9 0,9 81,88 17,22 

-

11 
- 956,35 сб 7,29 51,43 41,28 

Новомиколаївська площа 
2461 1241,95 С11 1,15 80,00 18,85 
-

11 
- 1286,45 С\о 1,85 74,50 23,65 

-

11 
- 1339,00 С

1
в 2,30 84,90 12,70 

-

11 
- 1399,3 

сlб
0,80 99,20 немає 

Кількість 
метану, м3/т г. м. 

1,18 

2,88 

4,32 

3,46 

4,09 

3,73 

4,58 

7,32 

6,15 

7,91 

8,62 

Газоносність вмісних порід низька, лише нижче потужних пачок аргілітів 
нижніх горизонтів самарської світи, які є покрівлею газового покладу в скле
пінній частині структури, газоносність збільшується до 1, 1 м3 /м2 породи. За

. . . . . . . . 

вмІстом газових компонентш природю гази вмІсних порщ вщрІзняються вщ га-
зів вугільних пластів. У вмісних породах в більшості випадків переважає азот 
(до 73,0 %), вміст метану коливається від частки відсотка до 61,8 % і зростає з 
глибиною. 

Вугілля нижнього карбону за первісним матеріалом гумусове, кларено
дюренової групи, спорового та змішаного складу. Середній мікрокомпонентний 
склад такий: вітриніт - 43 %, семівітриніт - 1 %, фюзиніт - 24 %, лейптиніт -
31 %, мікстиніт - 1 %. Воно має високі якісні показники: малозольне і зольне; 
середньопластові значення - від 6,1 до 14,4 %; за вмістом загальної сірки - ма
ло- та середньосірчане (1,36-2,87 %). Малосірчане вугілля водночас є малозо
льним. Основна кількість сірки у вугіллі (59,2 %) представлена сіркою пірит
ною. Вихід летких речовин коливається від 43,0 до 46,6 %. В окремих пластах 
(с� і с�) вихід летких речовин сягає 47,9 %, вугілля сапропелеве. Вугілля харак-
теризується як газове, спікливе, групи Г 6; товщина пластичного шару їх зростає 
від верхніх пластів до нижніх від 5-6 до 1 О мм. 

Вугілля середнього карбону кларенове і дюрено-кларенове. Його мікроко
мпонентний склад: вітриніт - 63-89 %, семівітриніт - від часток відсотка до 
4 %, фюзиніт - 3-18 %, лейптиніт - 6-19 %. Відбивна здатність вітрині ту 6, 7-
7,0 % у повітряному середовищі, 0,46-0,50 % в олійній імерсії. 

За якістю вугілля середньозольне і зольне ( 1 О, 7-26, 1 % ), середньосірчане і 
сірчане (2,44-6, 70 % ), малосірчане (пласт k; ). Високосірчані різновиди (пласт 
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k6) мають підлеглий розвиток. Робоча волога висока 20,0-26,1 %. Вихід летких 
речовин 42,8-46,2 %; граничні значення летких речовин 37,8 % (пласт іп-

49,1 % (пласт.fо) зустрічаються в поодиноких перетинах. Теплота згоряння (Q�) 

вугілля по середньопластових значеннях коливається від 6600 до 7200 ккал/кг. 
Вугілля неспікливе, усадочне. З всіма якісними показниками воно довгополу
меневе (групи Д). В якісному відношенні вугілля середньозольне (Ad - 14,0-
15,0 %), малосірчане (Sf - 1,6-1,8 %); вугілля середнього карбону високозольне 

(Ad - 23,0-23,8 %) і високосірчане (Sf - 4,5 %). 

4.3. Ресурси метану 

На території досліджень ресурси та запаси ВВ у вугільних пластах Держав
ним балансом запасів корисних копалин України [70, 71] не обліковані. Не об
ліковані також і ресурси метану в мало проникних пісковиках та сланцях. По 
вільному газу щільність нерозвіданих видобувних ресурсів прогнозується у роз
мірі 10-20 млн м3 ВВ на 1 км2 [20]. 

Територія малоперспективна щодо вільного газу, оскільки тут відсутні па
сткові умови, більше того, вона контролюється крупною Магдаленівською за
падиною фундаменту з погіршеними умовами накопичення ВВ у потенційно 
можливих пастках. Як відмічалось вище, скиди, що розвинені на території, та-

. . 

кож не розглядаються як можливІ екрани для пасток тектоючно екранованого 
типу. 

Щодо метану малопроникних теригенних колекторів, то основною перепо-
. . . . . . .. .. 

ною для шдрахунку ресурсш у них є вщсутюсть швентаризацн ІХ за величина-
ми товщин та метаноємністю. Для вугільних пластів підраховані запаси та оці
нені марки вугілля з окремими визначеннями його метаноємності. 

Тому тут нами виконаний прогноз ресурсів метану та собівартості його ви
добутку виходячи лише з даних про запаси вугілля, його марки (метаноємність) 
з перерахунком цих даних у прогнозні ресурси ВВ у малопроникних піскови
ках. Щільність прогнозних ресурсів вугілля наведена у табл. 1.20. 

Табл. 1.20. Щільність запасів вугілля 

на ділянках Петриківсько-Новомосковської площі 

Ділянка Площа, км2 Щільність запасів 
вугілля, млн т/км2

Новомиколаївська (Зачепилівсько-Левенцівський вал) 170 11,53 

Новоселівська (Магдаленівська западина) 297 5,36 

Петриківська 450 2,74 

Розмір Петриківсько-Новомосковської площі - 720 км2
, сумарна площа 

трьох оцінюваних ділянок - 91 7 км2
, що обумовлено перекриттям Новоселівсь

кої та Петриківської площ, які оцінювались за різними стратиграфічними рів-
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нями: Новоселівська - за відкладами середнього карбону, Петриківська - ниж
нього. 

Середня щільність запасів при глибині оцінки до 1600 м та товщині пластів 
не менше 0,45 м розраховується за формулою: 

11,53 х 170 + 5,36 х 297 + 2,74 х 450 _
5 22 ( І 2) q = -------------- млн т км . 

917 
' 

При середній метаноємності вугільних пластів 7,0 мз/т с. б. м. середня 
щільність ресурсів ВВ у вугільних пластах складе: 5,22х7,0=36,54 (млн мз/км2). 

Для розрахунку прогнозної щільності ресурсів газу у теригенних вмісних 
породах скористаємося коефіцієнтом перерахунку 0,646, прийнятим на основі 
досвіду видобутку метану з вугшля шахти «Комсомолець Донбасу»: 
36,54х0,646=23,60 (млн мз /км2). 

Сумарна щільність геологічних запасів у вугільних пластах і пісковиках 
разом складе: 36,54+23,60=60,14 (млн мз/км2). Відповідно, загальна щільність 
видобувних запасів складе: 60,14:4,15�14,5 (млн мз/км2). Очікуєтеся, що з одно
го квадратного кілометра території буде видобуто 14,5 млн мз газу, а собівар
тість видобутку 1 тис. мз газу складе $550 [98]. 

У табл. 1.21 наведені параметри та результати розрахунків собівартості ви
добутку 1 тис. м3 газу (метану), які були виконані у вугільній товщі на дослі
джуваній Петриківсько-Новомосковській площі. Підсумкова пошукова харак
теристика Петриківсько-Новомосковської площі наведена у табл. 1.22. 

Табл. 1.21. Собівартість видобутку 1 тис. м
3 

газу (метану) у вугільній товщі

Петриківсько-Новомосковської площі 

Якісні показники 

Вартість 
млн $Ікм

2

витрат з дегазації 1 км2 з глибиною свердловин 1000 м, 

Щільність геологічних запасів метану у вугільних пластах, млн мз /км2

Коефіцієнт перерахунку геологічних запасів метану у вугільних плас-
. . . 

тах в геолопчю запаси метану у шсковиках 

Прогнозна щільність геологічних запасів метану у пісковиках міжву-
гільної товщі, млн мз /км2 

Сумарна щільність, млн мз /км2

Коефіцієнт перерахунку геологічних запасів у видобувні 

Сумарна щільність видобувних запасів, млн мз /км2

Собівартість видобутку 1 тис. мз метану, $/1 тис. мз 
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Оптиміс- Песиміс-
ТИЧНІ ТИЧНІ 

7,4 7,4 

36,54 26,46 

0,646 0,646 

23,60 17,09 

60,14 43,55 

4,15 4,15 

14,5 10,5 

550 760 
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Табл. 1.22. Пошукова характеристика Петриківсько-Новомосковської площі 

Розміщення 

Заселеність 

Розміри площі, км2 

Стратиграфічна 
. . 

приурочеюсть вуп-
льних пластів 

Марки вугілля 

Ro 

Метаноємність, 
м3/т с. б. м. 

Глибини залягання 
вугільних пластів 

Сумарна потужність 
робочих пластів ра-
зом з супутниками 
потужністю більше 
О,3 м 

Щільність запасів, 
млн м3/км2

Газоносність вміс-. 
з; них порщ, м т 

Вмісні породи 

Наявність структур 

Тектонічна будова 

Водоносність порід 

Зона зчленування УЩ та південно-східного крила ДДЗ; південно-
східна частина Новомосковсько-Петропавлівської монокліналі 

Помірна 

Загальна - 720 км2; Новоселівська площа - 297 ,О км2; Петриківська 
пошукова площа - 450 км2 (площі мають незначне територіальне пе-
рекриття, але розвідані за різними стратиграфічними рівнями) 

Нижня та середня частини серпуховського ярусу ( самарська світа С 13

товщиною від 30 до 740 м) нижнього карбону і відклади башкирсь-
кого ярусу середнього карбону потужністю від 50 до 550 м (перева-
жно моспінська світа С2 

2 та смолянинівська світа С2 
3)

Б, БД - в межах Петриківського родовища; БД, Д - в межах Новомо-
сковського родовища; Д, ДГ, lГ- в північній та північно-східній ча-
стині площі (Магдаленівська западина) 

БД (0,4-0,65), ДГ (0,5-0,75), Г (0,75-0,8) 

Відклади середнього карбону- 1,18--4,32; відклади нижнього карбону 
у західній частині- 2,88; у північній та східній частини- до 10,9 

Від 200-500 до 1900-2200 м у середньому карбоні та від 400 до 
2600 м у нижньому карбоні 

С1 - 14,9 м при загальній товщині 270 м; кількість робочих пластів -
9 (Петриківське родовище); С2 - 5,7 м при загальній товщині 440 м; 
кількість робочих пластів - 3 (Петриківське родовище). На Новосе-
лівській площі потужність вугільних пластів - до 24, 19 м, загальна 
товщина - 972 м, кількість робочих пластів - 16 

За оптимістичною оцінкою- щільність запасів газу 60,14. видобув-
них- 14,5 (запаси газу- 43,3 млрд м3)

До 1, 1 м3 /м2 породи при пористості до 20 % 

Аргіліти, алевроліти, рідше пісковики. На глибинах 600-700 м пори-
. . . . " 

12-16 %, проникність спсть шсковиюв та алеврошпв становить 
О, 13-0,25 мД; пористість аргілітів - 8 %, проникність - 0--013 мД 

Немає 

Просте моноклінальне залягання відкладів з кутами падіння 2-3° у 
бік ДДЗ; скиди з амплітудою від 80-120 до 226 м 

Водоприпливи в гірничі виробки становлять 128-143 м3/год з міне-
ралізацією 4-20 г/л. Води переважно хлоридно-натрієві 
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5. ПІВДЕННА ЗОНА ДРІБНОЇ СКЛАДЧАСТОСТІ ДОНБАСУ

5.1. Перспективність південної зони дрібної складчастості Донбасу 
на метан вугільних товщ 

Південна зона дрібної складчастості Донбасу в структурно-тектонічному 
плані включає в себе південно-східну частину Західного Донбасу ( східна час
тина Новомосковсько-Петропавлівської монокліналі), південну та південно-за
хідну частини складчастого Донбасу (рис. 1.25). Тут високою вугленосністю 
характеризуються нижньосерпуховські відклади та верхньобашкирсько-москов
ські. В межах Новомосковсько-Петропавлівської монокліналі й у південній зоні 
блочних структур розповсюджені вугленосні породи переважно верхньовізей
сько-нижньосерпуховського віку. На решті територій Донбасу переважають ву
гленосні товщі верхньобашкирсько-московського віку. 

� - південна зона 
� дрібної скпадчастості 

С -\- ОСтаробільськ 
., 

Умовні позначення 

-- -- - - - тектонічні порушення --- - контури тектонічних епементів 

Рис. 1.25. Схема тектонічноrо районування Донбасу (за В.С. Поповим) 

Східна частина Новомосковсько-Петропавлівської монокліналі складена 
вугленосними відкладами нижнього, частково середнього карбону, розбита си
стемою скидів на блоки. Вугленосні відклади залягають тут з нахилом на півні
чний схід у бік ДДЗ. Кут падіння вугленосної товщі змінюється від 2° на виході 
до 15° на занурених ділянках, а залягання порід повсюдно порушується поло
гою хвилястою складчастістю, флексурними перегинами і численними розрив
ними порушеннями, частина яких пов' язана з розломами в фундаменті. Вугле
носні відклади карбону тут залягають безпосередньо на докембрійському фун
даменті, поверхня якого полого занурюється в північному напрямку. Девонські 
відклади відсутні. Площа досить детально вивчена глибоким бурінням в межах 
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шахтних полів, а за їх межами оцінена рідкісною сіткою свердловин. Цілеспря
мованих сейсмічних досліджень не проводилося. 

Загалом перспективи знаходження значних покладів газу-метану вугільних 
товщ у цій частині монокліналі незначні. Це пов'язане з невеликими значення
ми газоносності вугілля цієї частини Донбасу, яка в основному на глибинах 
400-900 м змінюється від 8,0-10,0 до 12,0-15,0 м3/т с. б. м., поклади вільного
газу прогнозуються на ряді невеликих структур осадового чохла (Кохівська,
Слов'янківська, Новодачинська та ін.). Найбільші ресурси прогнозуються в Но
водачинській структурі - 300,0 млн м3

•

Південно-східна границя між Донбасом і ДДЗ чітко не визначена. Зміна 
форм дислокацій і склад відкладів вздовж прогину проходить поступово. Виді-

. . .. . 

ляється велика перехщна зона, захщна границя як01 умовно проводиться вщ 
Криворізько-Павлівського скиду на північ через Мечебилівський купол між 
Волвенківським і Петровським куполами. 

До перехідної зони, або до зони поглиблення Донецької складчастої будо
ви належать Бахмутська і Кальміус-Горецька улоговини. За структурними особ
ливостями східна границя між перехідною зоною і складчастим Донбасом може 
бути приблизно проведена по контуру розповсюдження пермських відкладів в 
Бахмутській та Кальміус-Горецькій улоговинах і далі до верхів'я річки Самари 
на заход1. 

Структура перехідної зони від Донбасу до ДДЗ складна. Стержневим еле
ментом є Петрівсько-Костянтинівський вал - ланцюжок антиклінальних під
няттів північно-західного напрямку. В морфологічному відношенні вал є про
довженням Головної антикліналі. Довжина валу становить близько 1 ОО км при 
ширині 1 О км. Розміри і морфологія структур послідовно змінюються від майже 
лінійної Дружківської антикліналі до ізометричних на північному заході (Ко
рульська, Петровський купол та інші). Існує думка, що утворення ланцюжка 
структур Петрівсько-Костянтинівського валу як західного продовження Голов
ної антикліналі, є відображенням глибинного Центральнодонбаського розлому. 

В перехідній зоні від ДДЗ до Донбасу кристалічний фундамент за матеріа
лами глибинного сейсмічного зондування (ГСЗ) залягає на глибинах 15-25 км. 

Складчастий Донбас являє собою глибоку синеклізу (палеозойський син
клінорій), в центральній частині якого підошва карбону опущена на глибину до 
7-15 км. В будові Складчастого Донбасу основну роль відіграє Центральна зона
лінійних складок, яка включає в себе три крупні структури. Головна антиклі
наль простягається вздовж всього прогину і розділяється на дві майже рівні ча
стини. На північ від неї розміщена Головна синкліналь, якій відповідає зона
крупних лінійних складок, а на південь - Південна синкліналь, якій відповідає
південна зона дрібної складчастості. Шарніри всіх трьох складок найбільш під
няті в центральній частині басейну на так званому Ровенецькому піднятті.
Останнє відділяє західну частину синкліналі від східної, в якій виникли внут
рішні структури: Боково-Хрустальна і Довжансько-Садківська в Головній син
кліналі та Чистяково-Сніжнянська і Шахтарсько-Несвітаєвська - в Південній.
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На південь від зони крупних лінійних складок розташована Південна зона 
дрібної складчастості, яка відокремлена від південної синкліналі повздовжньо 
витягнутими Зуївською та Куйбишівсько-Несвітаївською антикліналями. На 
півдні вони межують з зоною блокових структур, розвиненою у відкладах ниж
нього карбону. На заході південні складки обмежені діагональними флексурами 
на замиканні Кальміус-Торецької улоговини. На західних та південно-західних 

. . . . 

крилах улоговини проведеш досшдження з визначення перспективност1 вугшь-
них пластів на вугільний газ-метан. Це - Нікольсько-Райська, Красногорівсько
Авдіївська та Слов'янківсько-Вугледарська площі. Вони розташовані в межах 
Красноармійського та Донецько-Макіївського геолого-промислових районів і 
досить детально вивчені глибоким бурінням до глибин -1500 м. 

Найбільш вивчена зона дрібної складчастості в межах Донецько-Макіївсь
кого промислового району. Тут разом з пологими субширотними складками 
(Зуївська антикліналь, Південна синкліналь та ін.) розвинена система накладе-

. . . . . 

них молодих р1зко асиметричних складок швн1чно-схщного напрямку, яю з ча-
сом на значних територіях перетворились на складки типу флексур. Накладення 
двох взаємно перпендикулярних систем складок призвело до виникнення цшо
го ряду складних куполів (Калинівський, Чайковський та ін.) та брахіантиклі

налей (Макіївська мульда, Ряснянська синкліналь та ін.). Вугленосні відклади 
витягнуті у флексурні складки і куполи, мульди і синкліналі характеризуються 
. . . . 

шдвищеною газоносюстю 1 повсюдною наявн1стю газуючих свердловин. 
До південної зони дрібної складчастості з півдня примикає зона блокових 

структур Південно-Донбаського району, на деяких з них зафіксовані газопрояви 
в свердловинах. 

5.2. Павлоrрадсько-Петропавлівська площа 

В адміністративному відношенні Павлоградсько-Петропавлівська площа 
розташована в межах Павлоградського та Петропавлівського районів Дніпропе
тровської області на відстані 20-50 км на північний схід від міста Павлоград. 

Площа помірно заселена, має розвинену річкову систему (річки Самара та 
Тернівка). На південному заході межує з полями працюючих шахт ім. Героїв 

Космосу та «Дніпровська», які належать до Павлоградсько-Петропавлівського 
геолого-промислового району (ГПР) Західного Донбасу. Геолого-промисловий 
район досить детально вивчений геолого-геофізичними дослідженнями і прий
нятий як аналог (еталон) для прогнозування геологічної будови газоносності та 
ресурсів природного газу вугільних шахт-метану на території Павлоградсько
Петропавлівської площі, яка вивчена на досить низькому геолого-геофізичному 
рівні. Площа території вивчення - 1193 км2

•

Павлоградсько-Петропавлівський геолого-промисловий район умовно скла
дається з чотирьох достатньо вивчених ділянок: Морозівської, Свиридівської, 
Петропавлівської та Брагінської, які розміщені в південній частині площі вивчен
ня вздовж лінії субмередіонального Богданівсько-Південнотернівського скиду. 
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В структурно-тектонічному відношенні район розміщений на південному 
крилі ДДЗ, в зоні зчленування з УІЦ та південною зоною дрібної складчастості 
Донбасу, в межах Новомосковсько-Петропавлівської монокліналі. 

Тектонічна порушеність. Основним типом тектонічних порушень у районі 
є паралельні чи збіжні, згідні та незгідні скиди, які утворюють цілі системи. 
Плікативні форми дислокацій мають підлегле значення в вигляді пологої хви
лястості пластів, пологих підняттів та прогинів, флексурних перегинів та купо
льних підняттів. Основні розривні порушення району- Морозівський, Юр'ївсь
кий, Кохівський, Богданівський, Петропавлівський, Брагінський, Слов'янків
ський, Михайлівський і Криворізько-Павлівський скиди (рис. 1.26, 1.27). У ме
жах площі виділяється крупна Павлоградсько-Петропавлівська структура. Кон
кретні характерні особливості структури визначаються конседиментаційними 
умовами формування осадових товщ. Залягання вугленосних відкладів - моно
клінальне (кути падіння 2-5 ° ). 

Крупні та середні скиди з амплітудою від 25-30 до 100 м і  більше, які по
сприяли утворенню блокової будови товщі, дуже часто є непроникними екра
нами на шляху розповсюдження природного газу. 

Групи 
метаморфізму 

д 

1Г 

2Г 

зг 

4Ж 

5К 

Пн 

Пд 

Умовні позначення 

--4оО- -ізоrіnси покрівлі вуrільноrо пласта с., м 

--- - тектонічне порушення (насув, скид) 

І --- І - ліні• nрофіл• 

�- заміщення вугілля пісковиками 

С · \ - контур площі вивчення 
·-.; 

С) - контури полів шахт О 2 4 5 бкм 

�·вка - населені пункти 

Рис.1.26. Структурна карта вугільного пласта с6 нижньосерпуховського під'ярусу 

нижнього карбону. Павлоградсько-Петропавлівська площа [79] 
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Пн 

Групи 1
метаморфізму 

Пд 

д 

1Г Умовні позначення 

--400- -ізогіпси покріВJІі вугільного пласта с�°' м 

2Г --- - тектонічне порушенн• (насув, скид) 

І -- І - пінія профіля 
зг 

� - заміwенНJІ вугілля пісковиками 

4Ж С · \ - контур площі вивчення 
·-..; 

c:J - контури полів шахт 

5К �·вка - населені пункги 
О 2 4 5 6км 

........ __ _ 
'----------------------------� ---.

---

Рис. 1.27. Структурна карта покрівлі вугільного пласта с10
° 

нижньосерпуховського 

під'ярусу нижнього карбону. Павлоградсько-Петропавлівська площа [79] 

В геологічній будові регіону беруть участь палеозойські, мезозойські та 
кайнозойські осадові утворення, які залягають на кристалічних породах північ
ного схилу УЩ. Вони представлені породами девонської, кам'яновугільної, пе
рмської, тріасової, юрської, палеогенової та неогенової систем, перекритих чо
хлом четвертичних утворень. Поверхня докембрію занурюється на північний 
схід під кутом 2-4°. Товщина девонських відкладів близько 20 м. Кам'яно-

. . . . . . . . вугшью вщклади представлею нижюм та середюм вщдшами. 
Вугленосність. Промислова вугленосність у Павлоградсько-Петропавлівсь

кому районі приурочена в основному до нижньої та середньої частин серпухов
ського ярусу С1

2-С1
4
, так званої вугленосної або самарської світи (табл. 1.23). 

За літологічним складом світа С/ представлена алевролітами, менше аргі
літами та пісковиками, вміщує до 60 вугільних пластів і прошарків потужністю 
від О, 1 до 2,0 м, з яких 23 пласти мають робочу потужність, а 19 промислове 
значення в різних частинах району. Основні робочі пласти - с 1, с2, с/, с5, с/, с/,
с8н, с8

8
, с9, с 10

8
• Будова пластів зазвичай проста [79].
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Табл. 1.23. Характеристика світ та вугільних пластів [9] 

Світа Товщина, Кількість вугільних пластів і про-
м шарків, з них робочої потужності 

ci
2 

12 
шдвугле- 120-450 
носна в6 -в8

с/ 
60 

400-500 
І І в н в в 

С1 ,С2 ,С2 ,С4 ,сs,Сб ,С7 ,С7 ,С10 самарська 

с/ 25 
230--450 

бешівська d3 -d4 на окремихділянках 

Маркувальні 
горизонти 

Вапняки: 
В1, В2, Вз, 
Вб, В1, В9 

Вапняки: 
С 1, Cs 

Вапняки: 
2 З 

д1, д1 , д1 , 
д1

4 

Літологічний 
склад,% 

Пісковики -28,9. 
Алевроліти -42,6. 
Аргіліти -25,6. 
Вапняки -2,5. 
Вугілля -0,4 

Пісковики -19 ,9. 
Алевроліти-47,2. 
Аргіліти -28,5. 
Вапняки -1,4. 
Вугілля -3,0 

Пісковики -23,4. 
Алевроліти -40,2. 
Аргіліти -30,0. 
Вапняки -4,3. 
Вугілля -0,1 

Робочий пласт с6 в межах площі дослідження залягає на глибинах 0-
1900 м, має потужність 0,75-1,25 м. Пласт с 10в залягає на глибинах 0-1800 м, 
його потужність сягає 1,03-1,07 м (рис. 1.28, 1.29). Потужність світи змінюєть
ся від 400 до 500 м, збільшуючись з заходу на схід. Сумарна потужність робо
чих пластів разом з супутниками потужністю понад 0,3 м в межах площі зміню
ється від 6,28 до 9,36 м, а їх кількість від 7 до 9. 

Нижньокарбонові вугільні пласти Західного Донбасу в основному склада
ються з гумусного вугілля складного петрографічного складу. Однією з важли
вих особливостей цього вугілля є підвищений вміст в них спорового матеріалу, 
уламків кутикули, смоляних тіл, що впливає на вихід летких (до 40--48 % ) і спі
кливості (у=5-21 мм, х=40-50 мм). Вищезазначене надає вугіллю високу цін-
. . .. . 

юсть як сировию для коксох1м1чн01 промисловост1. 
Метаморфізм вугілля. Зміна якості вугілля нижнього і середнього карбону 

в Західному Донбасі нерозривно пов' язана з наростанням метаморфізму від пе
риферії до центральної частини Д.ДЗ або з південного заходу (вугілля з ступе
нем метаморфізму Д-2Г) на північний схід (до 4Ж-5К) в стратиграфічному роз
різі від верхніх вугільних пластів до нижніх [86]. 

За ступенем метаморфізму вугілля в південно-західній частині площі на
лежить до марок Д і  lГ, в північно-східній - 4Ж, 5К. За показниками відбивної 

здатності вітриніту (Ro=0,81-1,21) вугілля, крім марок ДГ-lГ, належить до най
перспективнішого для видобутку сорбованого газу вугільних пластів. Значення 

. . . . . 

показника законом1рно зростає в кожному пласт� в швючно-схщному напрям-
ку, а також із збільшенням глибин залягання. Зокрема, для марки вугілля ДГ 
показник Ro становить 0,55-0,65, а для марки Ж - 1,00-1,12. 

Природні гази вугільних пластів Західного Донбасу за якісним складом 
представлені метаном, вуглекислим газом та азотом. Інтенсивне підвищення 

метану в складі природного газу та газоносності південної частини Західного 
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5. Південна зона дрібної складчастості Донбасу

Донбасу спостерігається до глибини 500-600 м; на глибині 800-1 ООО м склад 
метану та величина газоносності стабілізуються на високих значеннях: 94-98 % 
та 10-15 м3/т с. б. м. 

За характером змін газоносності, глибині залягання метанової зони та ме
таморфізму вугілля Павлоградсько-Петропавлівський геолого-промисловий 
район можна умовно розділити на західну, центральну та східну частини [7 5]. У 
межах кожної частини газоносність та метаморфізм вугілля зростає з південно
го заходу на північний схід. 

У західній частині газоносність у верхніх вугленосних пластах світи С1

3

становить в основному 5-8, а в нижчезалягаючих - до 13-15 м3/т с. б. м., що 
значно нижче, ніж в центральній частині, де середні значення газоносності на 
глибинах до 800 м змінюються від 10-15 до 18 м3 /т с. б. м. Максимальною газо
носністю характеризуються шари східної частини району - до 18-20 м3 /т с. б. м. 

Узагальнюючи сказане вище, слід зазначити, що Павлоградсько-Петропав
лівська площа характеризується максимальною вугленасиченістю - до 60 вугі
льних пластів та прошарків товщиною від О, 1 до 2,0 м, які зосереджені всього в 
400-500 метровій товщі світи С/, з яких понад 19 робочих пластів мають про
мислове значення (товщини понад 0,3 м), при цьому більшість з них малозоль
ні. Газоносність вугілля сягає 10,0-15,0 м3/т с. б. м. і більше, особливо в північ
но-східній частині площі. Характерною особливістю основних вугільних плас
тів є їхня складна морфологія: часте розщеплення, нерівномірна потужність,
розмиви.

Поверхня метанової зони на цій площі знаходиться на мінімальних глиби
нах 80-150 м. Колекторські властивості порід достатньо високі. Так, на глиби
нах 600-700 м загальна пористість пісковиків та алевролітів становить у серед
ньому 12-16 %, проникність 0,13-0,25 мД, у той час як пористість аргілітів -
8 %, а їх проникність - усього 0,013 мД. Тобто, аргілітові шари певною мірою 
перешкоджають дегазації вугільних пластів по вертикалі, що сприяє збереже
ності газу в вугіллі. У зв' язку з цим сорбційна метаноємність вугілля та їхня га
зоносність стають близькими величинами. 

Природна газоносність вмісних порід у межах Брагінської ділянки (згідно з 
матеріалами глибокого буріння та газового каротажу) змінюється від 0,36-1,5 
до 2,4 м3/т породи, що пов'язане з високою пористістю, яка сягає 19,0 % 
( табл. 1.24 ). На У спенівській ділянці природна газоносність сягає значень 
10,0 м3/т та більше. 

Відносно високі властивості гранулярних і широкий розвиток тріщинно
порових колекторів за наявності слабопроникних аргілітів як покришок забез
печили сприятливі умови для формування дрібних скупчень вільного газу. По-

. . . .

зитивю ознаки щодо накопичення вуглеводневих газш мають деяю куполовидю 
прирозломні структури в межах Павлоградсько-Петропавлівської площі, вияв
лені за даними сейсморозвідки та геологорозвідувальних робіт: Новодачинська, 
Кохівська, Слов' янківська. 

Новодачинська структура виявлена за даними сейсморозвідки на глибині 
1600 м в піднятому північному крилі Морозівського скиду. Структура двокупо-
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льна, розділена синклінальним прогином, її загальна площа - 42 км2
, амплітуда 

підняття куполів - 170 м і 1 ОО м. Прогнозні ресурси ВВ газів оцінюються в 
300 млн м3. 

Табл. 1.24. Зміна з глибиною загальної пористості (П заг.) і газоносності порід 

Браrінської ділянки (за даними газового каротажу) 

Інтервали 
Пісковики Алевроліти Аргіліти 

глибин, м П заг.,% 
газоносність, 

П заг.,% 
газоносність, 

П заг.,% 
газоносність, 

м
3
/т м

3
/т м

3
/т 

500-600 12,0 0,66 8,5 0,74 - -

600-700 10,0 0,78 8,0 0,65 9,0 0,8 

700-800 8,3 0,45 6,0 0,36 - -

800-900 8,8 0,95 4,5 2,4 - -

900-1000 17,0 16,1 - - - -

1000-1100 13,2 2,4 - - - -

Кохівська структура примикає до висячого крила Морозівського скиду ам
плітудою 70 м. Площа купола 8 км2

, амплітуда підняття - 100 м. Структура 
приурочена до висячого крила Кохівського скиду, займає площу 14 км2 і має 
амплітуду 150 м. Антиклінальне підняття виявлене сейсморозвідкою на глибині 
1700-1800 м у кристалічному фундаменті і повторюється в вищезалягаючих 
відкладах. У межах Кохівської структури оконтурена структурно-літологічна 
пастка в пісковиках світи С/. Запаси метану становлять 28 млн мз. За попере
дніми даними, в інтервалі глибин 420-1400 м розташовані ще 5 продуктивних 
колекторів газу. Прогнозні ресурси ВВ газів у цих колекторах на площі 1 км2

становлять близько 200 млн мз [9]. 
Слов' янківська структура утворена незгідними Петропавлівським та Сло

в' янківським скидами. Прогнозні ресурси ВВ газів у структурно-тектонічній 
пастці в межах пісковику C4SC5 становлять 201 млн мз.

Державним балансом корисних копалин України станом на 01.01.2010 та 
Фондом об'єктів у нафтогазоносних регіонах України станом на 01.01.2011 за
паси, перспективні та прогнозні ресурси вуглеводнів у межах площі не обліко
вані. Підрахунок геологічних запасів метану вугільних пластів на досліджува
ній території здійснений інститутом УкрНДІГаз та інститутом УкрНДМІ [101]. 
Запаси ВВ газів при загальній площі 1193 км2 (підрахункова площа 861,6 км2

)

при щільності геологічних запасів робочих та неробочих вугільних пластів 
62,0 млн мз /км2 становлять 53,42 млрд мз. Геолого-пошукова характеристика 
Павлоградсько-Петропавлівської площі наведена в табл. 1.25. Параметри та ре
зультати розрахунку собівартості газовидобувних робіт на Павлоградсько
Петропавлівської площі наведеної в табл. 1.26. 
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Табл. 1.25. Пошукова характеристика Павлоrрадсько-Петропавлівської площі 

Розміщення 

Заселеність 

Розміри площі, км2

Стратиграфічна приуро-
ченість вугільних пластів 

Марки вугілля 

Ro 

Метаноємність, 
мз/т с. б. м. 

Глибини залягання вугі-
льних пластів 

Сумарна потужність ро-
бочих пластів разом з 
супутниками (>0,3 м) 

Щільність геологічних 
запасів, млн мз/км2 (запа-
си, млрд м3

) 

Газоносність вмісних 
порід, мз /т породи 

Вмісні породи 

Куполоподібні прироз-
ломю структури

Тектонічна будова 

Водоносність порід 

Зона зчленування УЩ і південної зони дрібної складчастості 
Донбасу; східна частина Новомосковсько-Петропавлівської мо-
нокліналі 

Помірна 

1193 (підрахункова площа - 861,6) 

Нижня та середня частини серпуховського ярусу (вугленосна або 
самарська світа С/ потужністю від 400 до 500 м) 

ДГ, Г - в західній частині площі, Г, Г, ГЖ - в східній 

дг (0,56---0,8), Г (0,76---0,92) 

У верхніх пластах - 5-8, у нижчезалягаючих західної частини -
до 13-15, східної частини - до 18-20 

Від 200-500 до 1700-1900 м 

Від 6,28 до 9,36 м при потужності вугільної товщі 300-350 м і 
кількості пластів від 7 до 9 

62,0 (запаси - 53,42) 

Від 0,36-1,5 до 10,0 та більше при пористості до 19 % 

Аргіліти, алевроліти, рідше пісковики. На глибинах 600-700 м 
порист1сть 

. . 
ПІСКОВИКІВ та алевроштш- 12-16 %, проникюсть 

0,13---0,25 мД; пористість аргілітів - 8 %, проникність - 0,013 мД 

Новодачинська, Кохівсько-Західна, Слов' янківська 

Просте моноклінальне залягання відкладів з кутами падіння 2-
5°; скид з амплітудою від 25-30 до 100 м і  більше

Водоприпливи в гірничі виробки, де вугільні пласти не мають 
гідравлічного зв'язку з водоносними горизонтами покривних 
відкладів, становлять 45-70 мз/год з мінералізацією 21-33 г/дмз, 
де є гідравлічний зв'язок - 188-1539 г/дмз з мінералізацією -
2,6-5,2 г/дм3

. Води в основному сульфатно-хлоридно-натрієві 

Табл. 1.26. Параметри та результати розрахунку собівартості видобутку 
1 тис. м3 метану з вугільної товщі Павлоrрадсько-Петропавлівської площі 

Вартість витрат з дегазації 1 км2 з глибиною свердловин 1200 м, млн $/км2 7,6 

Середня щільність геологічних запасів метану у вугільних пластах, млн мз /км2 62,0 

Коефіцієнт перерахунку запасів метану у вугільних пластах в запаси у пісковиках 0,646 

Прогнозна щільність запасів метану у пісковиках міжвугільної товщі, млн мз /км2 40,0 

Сумарна щільність, млн мз /км2 102,0 

Коефіцієнт перерахунку геологічних запасів у видобувні 4,15 

Сумарна щільність видобувних запасів, млн мз /км2 24,6 

Собівартість видобутку 1 тис. мз метану, $/1 тис. мз 309,0 
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5.3. Нікольсько-Райська площа 

Нікольсько-Райська площа (рис. 1.30) розташована в межах Олександрівсь
кого, Добропільського, частково Костянтинівського районів Донецької області, в 
північно-східній частині Красноармійського геолого-промислового району. 

У межах площі частково попадають поля працюючих шахт «Білозірська», 
«Алмазна», «Добропільська», «Білицька», «Краснолиманська». Район, особливо 
в межах територій шахтних полів, детально вивчений бурінням. Пришахтні по
ля можуть бути прийняті як аналог (еталон) для прогнозування газоносності та 
ресурсів природного газу вугільних шахт на території Нікольсько-Райської 
площі, яка вивчена на досить високому рівні бурінням до глибин 1000-1200 м, 
але практично не вивчалась сейсморозвідкою. Площа території вивчення -
1116,0 км2

•

У структурному відношенні площа розміщена на південно-західному крилі 
Кальміус-Торецької улоговини, в межах Красноармійської монокліналі, для 
якої характерно пологе залягання осадових товщ (кути падіння від 3-4 до 12-
140), з ускладненнями в зонах розломів (кути падіння до 30-45°). Складки дру
гого порядку мають незначний розвиток. Основні з них Ново-Бахметівська та 
Самарська. Це так звані повздовжні флексури. Розміщені вони вздовж Самарсь
кого та Добропільського насувів та з'єднуються між собою кулісоподібно. В 
районі площі трасується Самарська флексура південно-східного простягання 
амплітудою 50-1 ОО м. 

Основними порушеннями в районі є насуви субмеридіонального направ
лення, частково скиди. Всі вони перетинають породи карбону в напрямку, діа
гональному по відношенню до залягання порід. Вертикальна амплітуда пасу
вів - 50-200 м, кути падіння площин скиду становлять 20-40°. Важливе зна
чення мають екрануючі властивості розривів. Західну частину ділянки перети
нає Самарський насув і частково Олександрівський скид, південно-східну - До
бропільський та Центральний скиди. 

У межах площі поширені відклади верхнього та середнього карбону, які 
перекриті тріасовими (до 190 м), юрськими (до 300 м) і кайнозойськими (20-
50 м) відкладами. Вугленосні відклади Красноармійського геолого-промисло
вого району представлені багатократним перешаруванням пісковиків, алевролі-
. . . . . . тш, вапняюв та вугшля з ч�тко вираженою цикл1чюстю осадонакопичення з пе-

ревагою в розрізі аргілітів і алевролітів [93, 100]. 
Характерною особливістю робочих вугільних пластів є складна їх морфо

логія, часте розщеплення, виклинювання, зміна товщин, розмиви. За результа
тами буріння виділяється ряд вугільних пластів з безперервним простяганням: 
Ji, g1, g/, l3, l8В, товщина яких змінюється від 0,1-0,2 до 2,0 м та більше. Також 
можна виділити ряд пластів з максимальними потужностями, які сягають 2,5 м 
та більше: і3 та т5•

Поверхня метанової зони - це поверхня, нижче якої сконцентровано понад 
70-80 % газу-метану. В метановій зоні за характером збільшення газоносності з
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Геолого-промислові райони (ГПР) 

CD 
Q) 

Лозівський геологічний район (ГР) 
(східна частина) 
Павлоградсько-Петроnавлівський ГПР 
(східна частина) 

Красноармійський ГПР 

(1? Красноармійський північний підрайон 

Q:) Красноармійський південний підрайон 

Q:) Красноармійський західний підрайон 

@ Південно-Донбаський ГПР 

� Донецько-Макіївська mP (західна частина) 

Контури площ ІІМІІЧ8ННR '- .}'2М, 
Павnоrрадсько-Петроnавnівська площа �� 
(східна частина) 

Слов'янківсько-Вуmедарська площа 

Нікольсько-Райська моща 

Красноrорівсько-Авдіївська площа 

(--:=, 
І 

І 

Умовні позначення 

- м ежі геолого-промислових регіонів та підреrіонів - опорні точки (с:вердловини), матеріали по яких викори�ні 
при еизначенн1 ф1зико-nетрографічних еластивостеи еуnмя 
та вміщуючих порід 

38'00' 

- контури шахтних полів 

-
�::r

м
к1��уи�8�nі:��с�а поверхню - параметрична свердловина та її забій - контур дослідно-промислового полігону 

- виходи на поверхню розмиву карбону товщі 
карбонатних порід світи С1

1(А) 
Рооривні порушення 

- насуви, напрямки їх падіння 

- скиди, напрям ки їх падіння 

- стовбури діючих шахт 

- пінії геолого-газових розрізів 

- зони виходу на поверхню розмиву карбону маркуючих вапняків 
високовугленосних світ: а) середньоrо, б) нижнього карбону 

Рис. 1.30. Геологічна карта Південно-захщного Донбасу [98] 
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глибиною встановлені З підзони, потужність яких залежить від ступеня мета
морфізму вугілля: 

• підзона інтенсивного наростання газоносності;
• підзона повільного наростання газоносності;
• підзона стабілізації газоносності.

В межах площі верхня границя метанової зони занурюється на північний 
схід з 1 ОО м до 11 ОО м, що пов' язане з різким зануренням вугленосних товщ у 
цьому ж напрямку. 

Газоносність. У межах шахтного поля вугільні пласти вигнуті у флексурну 
складку, яка ускладнена Краснолиманським і Глибокоярським скидами. Пласти 
характеризуються високою газоносністю - від 15,0-18,0 до 21,7-26,4 м3/т с. б. м. 
Глибина, на якій відбувається стабілізація газоносності вугільних пластів у пів
нічно-східній частині Красноармійського геолого-промислового району, пере
вищує 600-900 м [87]. 

Як зазначалось, метаморфізм є основним регіональним фактором, який 
впливає на розподіл вугільних газів на площі й у розрізі кам'яновугільної товщі. 

В межах Червоноармійського геолого-промислового району в основному 
присутнє вугілля марок Г, Ж, К, частково ПС. ДГП «Донецькгеологія» побудо
ваний графік залежності газоносності вугільних пластів від ступеня метамор
фізму і глибин залягання (рис. 1.31 ). Як видно з графіка, величинами газонос
ності 10,0 м3 /т с. б. м. та більше характеризується вугільний ряд марок Ж та 
вище на глибинах 600-1600 м. 

Дослідженнями, проведеними в Інституті гірничих справ імені Скочинсь
кого (м. Москва) за пробами трьох глибоких газових свердловин Донбасу 
(К-900, Щ-1027, С-1379) доказано, що чим вищий ступінь метаморфізму вугіл
ля і антрацитів початкових стадій метагенезу, тим швидше і при менших тисках 
відбувається насичення вугілля газом. Стабілізація цього процесу починається 
за тиску 2-4 мПа, а за 5-6 мПа сягає 90-95 % насичення сорбційної ємності. 

Ці дані дали можливість побудувати новий графік залежності природної 
газоносності вугілля від ступеня метаморфізму, яка контролюється сорбційною 
ємністю (рис. 1.32). Для побудови графіка використані проби, відібрані з трьох 
глибоких газових свердловин і згруповані за стадіями метаморфізму [85]. Цей 
графік прийнятий як основний для визначення прогнозної газоносності віднос
но маловивченої глибоко зануреної північно-східної частини Нікольсько-Райсь
кої площі. 

Проте слід зазначити, що збільшення газоносності вугілля (рис. 1.33) та 
поверхні метанової зони (від 900 до 50 м) відбувається з північного сходу на 
південний захід, тобто в напрямку збільшення метаморфізму вугілля. Також 
прогнозується, що в межах південно-східної частини площі буде, за аналогією з 
шахтою Краснолиманська, досить висока газоносність - від 15,0-18,0 до 
21,7 м3/т с. б. м. 

94 



х,11111/т.с.б 
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Газоносність 
х,м 7 т с.б.м. Червоноармійский ГПР 
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Рис. 1.31. Залежність газоносності вугільних пластів від ступеня метаморфізму 
та глибин [103) 
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1 - сорбційна ємність при Р=SМПа; 2-4 - природна газоносність вугілля за даними газового каротажу 
(2), керногазонабірника КА-61 (3), за даними діаграм М.Левенштейна і Г.Яновської (4); 5 - граничне 
значення метаноємності за даними Б.Зімакова і М.Зільберштейна; 6 - осереднене значення графіка 

95 



"° 
О\ 

і 
'"' 

�·а
ПдЗх �

о 

-500 

-1000 

-1500 

-2000

'"!:і 
1; 
·S {.)
,8'29 
�t 
11199 

В1 

):S: )::S,:: !:і !:і 
� -� � �; Z С:,..о, ::i" 27

t::( g = � ::с 

б � r3 

�-�2 Вз В4 Ш5 �б

26 25 
t t 

Рис.1.33. Фрагмент геолого-газового розрізу по лінії І-І. Нікольсько-Райська площа [103]: 

1 - верхня поверхня метанової зони; 2 - маркувальні пласти вапняків карбону; З - робочі вугільні 

пласти; 4 - розривні порушення; 5 - свердловини; 6 - межі груп метаморфізму 

'1:1 
о"' 
]:І 
-·

:::::i 

..... 

Е;: 
tr:I 

24
ПнСх І І� t Q, 

І:Ю 
'< 

о І І ::З 
::::i 
t:r' 
::r: 
:s: 
:>< 

'1:1 
о 
]::І 
о 
І:Ю 
:s: 
Е 

-2000



5. Південна зона дрібної складчастості Донбасу

У межах Нікольсько-Райської площі сумарна питома газоносність робочих 
і неробочих вугільних пластів до глибини -1500 м змінюється від 50 мз/м2 на пі
внічному сході до 400 мз /м2 в районі шахтних полів «Добропільська», «Білиць
ка» та «Краснолиманська». Сумарна питома газоносність тільки робочих плас
тів до тієї ж глибини змінюється від 25 до 200 мз /м2 в центральній частині пло
щі. Цей показник до відмітки -1 ООО м змінюється від О мз /м2 на північному ехо-

. 
1 ОО з; 2 • 

15 О з; 2 • � • • 
Ц 

·
ДІ до м м , зрщка м м в центральнш частию площ�. е свщчить, що 
основні газоносні вугільні пласти залягають на глибинах понад -1 ООО м. Колек
торські властивості пісковиків наведені в табл. 1.2 7. 

Табл. 1.27. Колекторські властивості пісковиків середнього і верхнього карбону 

Відкрита Газопроникність, Група 
Інтервал 

Район, ділянка Світа 
глибин, м 

пористість, % мД метамор-

від до середня від до середня фізму 

Красноармійський с/ 494,0--1505,5 0,68 18,0 7,37 0,01 48,1 1,72 2Г-3Г 
Північно-Родинська-2 

С
26 685,0--1575,0 0,19 19,74 6,14 0,04 12,4 0,45 2Г-3Г 

Північно-Родинська-2 сі 818,0--1537,7 0,93 9,61 6,48 0,01 1,40 0,16 2Г-3Г 
Донецько-Макіївський 

С
з 1 308,0--1488,6 0,36 19,59 4,53 0,01 17,6 0,44 3Г-4Ж 

Донецько-Макіївський с/ 699,0--1639,8 1,10 6,90 4,75 0,01 5,10 0,43 4Ж-5К 
Донецько-Макіївський 

С
26 1353,0-1711, 1 1,26 5,25 3,36 о 0,03 0,03 6П

С

Як показує досвід буріння розвідувальних і експлуатаційних робіт на шах
тах в межах Нікольсько-Райської площі, пастками для вільних і водорозчине-

. . . . .. . 

них газш слугують породи, яю мають локальн1 шдвищення поров01 ємност� чи 
тріщинуватості. В деяких з таких пасток утворилися мікропоклади вільного га
зу, єдиний з них, Лаврентіївський у Донецько-Макіївському районі, у свій час 
розроблявся, його запаси у трьох стратиграфічних рівнях сягали 32,8 млн мз.
Запаси інших мікропокладів значно менші. В межах Красноармійського району 
передбачається наявність пасток вільного газу різних типів, переважно струк
турно-тектонічного типу і неструктурних (літологічні і тектонічні). 

У південно-східній частині Нікольсько-Райської площі виділяється перс
пективна ділянка Північно-Родинська-2, приурочена до висячого крила Цент
рального насуву. Тут прогнозується наявність структурно-тектонічних і не
структурних пасток, потужних шарів пісковиків з середніми (7-1 О % ) показни-

. .. . . . . . 

ками вщкрит01 пористост1, вщм1чею газопрояви в свердловинах, припливи ю-
льного газу при випробуваннях газоводоносних горизонтів, суфлярні газовиді-

. . 

лення, а також потужна геотерм1чна аномал1я на площ� дшянки. 
За даними випробувань, у свердловинах горизонти пісковиків московсько-

(с 7 с 6 с 5) 
. . . 

п 
. 

го ярусу 2 , 2 , 2 в основному водоносю, рщше - газоносю. орист�сть ар-
гілітів та алевролітів сягає мінімальних значень 2-3 %, а газопроникність - ну
льових значень. У цілому, за аналогією з описаними вище ділянками прогнозу
ється, що до глибин 500-800 м вуглевмісні породи будуть негазоносними або 
слабогазоносними внаслідок підвищеної обводненості. Лише в південно-східній 
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Розділ 1. МЕТАН ВУГІЛЬНИХ РОДОВИЩ

частині площі прогнозується збільшення газоносності. В цьому напрямку збі-
. . . 

льшується сумарна потужюсть ПІСКОВИКІВ.

У той же час для всього південно-західного Донбасу встановлене збіль
шення газоносності порід з глибиною, що суперечить чітко встановленій тенде
нції погіршення на глибину їхніх колекторських властивостей (табл. 1.28). 

Табл. 1.28. Співвідношення заrальної і відкритої пористості (%) у породах 

(за даними rлибоких rазових свердловин ДРГП «Донецькrеолоrія») 

Група Пісковики Алевроліти Аргіліти 

метамор- загальна відкрита загальна відкрита загальна відкрита 
фізму пористість пористість пористість пористість пористість пористість 

ІД 13,6 11,3 7,8 - 9,3 -

2Г 8,0 6,2 3,6 3,2 4,3 4,2 

3Г 5,2 4,4 3,9 3,0 3,5 3,0 

4Ж 4,7 4,1 3,3 2,1 4,1 2,2 

5К 3,5 3,2 2,5 2,2 4,1 1,6 

6ПС 3,1 2,7 2,8 1,3 3,3 1,0 

7П 3,4 2,9 2,7 1.9 3,4 1,6 

8НА 2,9 2,5 3,5 1,7 3,6 1,6 

9НА 2,1 1,6 2,1 2,4 2,8 -

l0A1 1,4 1,2 2,5 1,2 2,9 2,2 

llA1 0,6 0,6 1,7 - 2,1 1,0 

12А2 0,9 - 1,2 - 0,7 -

Можна зробити висновок, що у цьому разі ми маємо справу з нетрадицій
ним газом - сорбованим або з малопроникних колекторів. Одним із пояснень 
цього факту може бути збільшення з глибиною кількості концентрованої орга
нічної речовини у вугільних пластах, пропластках, окремих включень обвугле
ної органіки, розсіяної в породах органічної речовини. 

На ділянці Бутівська Глибока у свердловинах Щ-797, Щ-808 деякі аргілі
тові пласти мають вміст РОР до 40 %, а їхня газоносність становить 5,2-8,5 мз /т 

. . . . 

породи, що з1ставляється з газоносюстю вугшьних пластш у тих самих сверд-
ловинах і для тих самих глибин - 13-15 мз /т с. б. м. 

Запаси ВВ-газів при загальній площі 1116 км
2 

у робочих пластах при щіль
ності запасів 156,14 млн мз/км

2 
сягають 174 255 млн м3, у неробочих пластах зі 

щільністю запасів 207,67 млн мз/км
2 

запаси сягають 231 739 млн мз. 
Загальновизнано, що газоносність вуглевмісних порід визначається сумою 

ємностей: поровою ємністю власне породного скелета і сорбційною - розсіяної 
в породі ОР як сорбенту газу. Об'єм сорбованого газу в породах залежить від 
кількості вуглистої речовини, яка міститься в них в розсіяному вигляді і в фор
мі концентрованих включень, від ступеня метаморфізму цієї речовини і глиби
ни залягання. Деякі дослідники вважають, що в породах газ сорбує не тільки 
органічна речовина, але і їх глиниста складова. Цей висновок зроблений на ос
нові лабораторних досліджень, які показали, що газоємність пісковиків з одна
ковим вмістом органічного вуглецю іноді дуже відрізняється. На зразках з шах
ти ім. О.О. Скочинського встановлено, що сорбційна ємність вмісних порід 

98 



5. Південна зона дрібної складчастості Донбасу

становить в середньому 6-9 % від такої ж у вугіллі, тобто є досить суттєвою ве
личиною [63, 64]. 

Враховуючи все вищезазначене, можна зробити висновок, що при розра
хунках питомої газоносності (ресурсів, запасів) вугільних пластів перспектив
них площ, можна її збільшувати в середньому на 25 % за рахунок газоносності 
колекторських вуглевмісних теригенних порід і сорбційного газу глинистої 
складової теригенних порід. 

Ресурси та запаси. Державним балансом корисних копалин України ста
ном на 01.01.2011 і Фондом об'єктів у нафтогазоносних регіонах України ста
ном на 01.01.2011 запаси та прогнозні ресурси вуглеводнів у межах ділянки не 
обліковані. Підрахунок геологічних запасів метану вугільних пластів (робочих 

та неробочих) на досліджуваній площі здійснений у свій час ДРГП «Донецькге
ологія» та Державним інформаційним геологічним фондом України «Геоін
форм України» [93]. 

Геолого-пошукова характеристика Нікольсько-Райської площі наведена в 
табл. 1.29. 

Табл. 1.29. Пошукова характеристика Нікольсько-Райської площі 

Розміщення 

Заселеність 

Розміри площі, км2

Стратиграфічна приуроченість 
вугільних пластів 

Марки вугілля 

Ro 

Метаноємність, м3 /т с. б. м.

Глибини залягання вугшьних 
пласпв, м 

Сумарна потужність робочих 
пластів, м (разом з супутника-
ми потужністю понад 0,3 м) 

Щільність геологічних запасів 
. . 

вугшьних пласпв, 
(запаси млрд м3

) 

млн м3/км2

Газоносність вмісних порід, 
м3/т породи

Вмісні породи 

Наявність куполовидних стру-
ктур 

Південно-західна зона дрібної складчастосп Донбасу; 
Кальміус-Горецька улоговина 

Густа 

1116 

Верхня частина башкирського та московського ярусш 
(світи С2

5
, С2

6
, С2

7 з середньою потужністю 270, 210,
400 м) 

г,ж,к,пс 

Г (0,5(Н),98), Ж (0,80-1, 1 ), К (1,0-1,6), ПС (1,4-1,9) 

У верхніх пластах північного заходу 8,5-13,6, у нижчеза-
лягаючих - 9,5-21,0; на південному сході 15,0-21,7 

Від 0-200 до 1500-2000 та більше 

Від 18,1 до 20,5 в північно-західній частині площі (кіль-
кість 11-18); в центральній частині - 9,12-10,05 (12-13); в 
південно-східній частині - 4, 7-б,25 ( 4-б) 

У робочих пластах - 156,14 (запаси 174,2); 
у неробочих пластах - 207 ,67 ( запаси 231, 7); 
разом - 363,81 (запаси 406,0) 

0,3-1,34 при пористості 3,1-8,0 % 

Аргіліти, рідше пісковики та вапняки. На глибинах 700-
1000 м пористість пісковиків становить 5,2-8,0 %, про-
никність - 1,40-17,6 мД, 01-5,10 мД 

Самарська флексура, де прогнозуються мікропоклади газу 
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Продовження табл. 1.29 

Просте, спокійне моноклінальне залягання з кутами па-
Тектонічна будова діння від 3-4 до 12-14°, поряд з порушеннями - 30-40°,

скиди амплітудою від 25 до 1 ОО м і більше 

Відмічається підвищена водозбагаченість тріщинуватих 
пластів, які залягають на малих глибинах, на їх перегинах. 

Водоносність порід 
Ступінь тріщинуватості порід і їх водоносність зменшу-
ються з глибиною. Води значних (500-1000 м) глибин гід-
рокарбонатно-хлоридні, натрієві приурочені до зони ме-
танових газш 

Параметри та результати розрахунку собівартості газовидобувних робіт на 
Нікольсько-Райській площі подані в табл. 1.30. 

Табл. 1.30. Параметри та результати розрахунку собівартості видобутку 

1 тис. м
3 

метану з вугільної товщі Нікольсько-Райської площі

Вартість витрат з дегазації 1 км2 з глибиною свердловин 1 ООО м, млн $/км
2 

Щільність запасів метану у робочих та неробочих вугільних пластах, млн мз /км2 

Коефіцієнт перерахунку запасів метану у вугільних пластах в запаси у пісковиках 

Прогнозна щільність запасів метану у пісковиках міжвугільної товщі, млн мз /км2

Сумарна щільність, млн мз /км2

Коефіцієнт перерахунку геологічних запасів у видобувні 

Сумарна щільність видобувних запасів, млн мз /км2

Собівартість 
$/1 тис. мз

видобутку 1 тис. мз метану при глибині свердловин 1000 м,

Собівартість видобутку 1 тис. мз при глибині свердловин 1500 м, $/1 тис. мз

5.4. Красноrорівсько-Авдіївська площа 

7,4 

364,0 

0,25 

91,0 

455,0 

4,15 

109,6 

67,5 

72,0 

Красногорівсько-Авдіївська площа розташована в межах Ясинуватського, 
частково Красноармійського районів Донецької області. Південно-східна час
тина площі розташована в межах Донецько-Макіївського геолого-промислового 
вугленосного району, а північно-західна- Красноармійського. Донецько
Макіївський район детально вивчений буровими та геологічними дослідження
ми і прийнятий як еталон для прогнозування газоносності та ресурсів природ
ного газу вугільних шахт на території Красногорівсько-Авдіївської площі, яка 
вивчена на досить низькому геолого-геофізичному рівні. 

До площі найближче знаходяться чи частково входять у її межі поля дію
чих шахт: на південному сході- ім. Є.Т. Абакумова, ім. О.О. Скочинського, 
«Куйбишівська», «Жовтневий Рудник», ім. О.Ф. Засядька, «Бутівська-Донець
ка»; на північному заході - «Україна», ім. І.С. Коротченка, «Росія» (ДП «Макі
їввугілля» ). Площа території- 1040 км

2
•
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5. Південна зона дрібної складчастості Донбасу

У структурному відношенні площа розміщена на південному крилі Каль
міус-Торецької улоговини, в центральній частині Вовчанської синкліналі, част
ково на північному крилі Очеретянської субмеридіальної структури. Район ха
рактеризується простою геологічною будовою та спокійним заляганням плас
тів, загальне падіння порід - північно-західне під кутом 7-14 °. На південному 
сході площа ускладнена Пантелеймонівським насувом і Коксовим скидом не
значної амплітуди. На північному заході трасується Селидовський насув амплі
тудою 0-1 ОО м. Субмеридіально орієнтовані структури в районі мають низку 

. . . . 

загальних рис: рІзко виражену асиметрІю складок з трохи ПІднятим схІДним 
. .. . . . 

крилом, простягання осІ складок та ІХ занурення в ПІвючно-схІДному напрямку, 
нахил осьових поверхонь флексур на південний схід під кутом 40-75°. Процес 
формування складок і розломів супроводжувався збільшенням тріщинуватості 
порід. Підвищеною тріщинуватістю характеризуються переважно склепінні ча
стини структур. 

Численними роботами встановлено, що порушення типу «насув», які фор
мувалися в умовах стиснення, здебільшого є закритими та газонепровідними, 
вони як би закупорюють газ. Тому в цих випадках в зонах ускладнення насувів 
формуються локальні ділянки підвищеної газоносності порід, причому інколи 
. . 

ЦІ порушення виконують роль екраюв. 
Параметрична свердловина Очеретянська-900. На північному заході пло

щі в межах Очеретянського виступу з метою оцінки вугленосності відкладів се
реднього та верхнього карбону пробурена параметрична св.Очеретянська К-
900 глибиною 2947 м, яка розкрила вугленосні світи від С/ до С/. Свердлови
ною у відкладах світ С2 

6 та С2 

7 також розкриті вуглисті аргіліти з великими зна
ченнями газоносностІ. 

Свердловина К-900 розкрила вугільні пласти з робочою потужністю понад 
0,4 м у світах: С2 

7 
- 7 пластів загальною потужністю 6,3 м на глибині понад 

1700 м; С/ - 5 пластів загальною потужністю 4,12 м на глибині понад 1900 м; 
С/ - 4  пласти загальною потужністю 3,44 м на глибині 2500 м. 

У свердловині за матеріалами газового каротажу газоносність вугільних 
пластів світ С/-С/ збільшується з 2,4 м3/т с. б. м. до 10,7 м3/т с. б. м., середньо
зважена зольність становить 23,8 %, а на глибинах 2250-2900 м у  світах С2

6-С/ 
газоносність становить 13,7-15,6 м3/т с. б. м., середньозважена зольність -
19 ,З %. Марки вугілля від довгополуменевих і газових до пісних. 

Робочий пласт k8 (С/) залягає на глибинах 500-2000 м і  більше та має по
тужність 0,7-0,95 м. Пласт /3 (С/) залягає на глибинах 0-2000 м і більше, має 
потужність від 0,4 до 1,5 м і більше. Пласт т3 (С/) залягає на глибинах
0-2000 м і  більше, має потужність 0,4-1,5 м і  більше, в північно-західній части
ні заміщується на пісковик (рис. 1.34 ).

Сумарна потужність робочих пластів разом з супутниками потужністю по
над 0,3 м в районі шахтних полів змінюється від 1,8 м (шахта «Бутівсько-До
нецька» при кількості пластів 1) до 25,7 м (ПАТ «Шахта імені О.Ф Засядька», 
при кількості пластів 19). На поглибленні басейну прогнозується зменшення кі-

. . . .. .. .. . 

лькостІ вугшьних пластш та Іхнь01 сумарн01 потужностІ. 
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Рис. 1.34. Геолоrо-rазовий розріз по лінії ІІІ-ІІІ. Красноrорівсько-Авдіївська площа [103]: 

1 - верхня поверхня метанової зони; 2 - маркувальні пласти вапняків карбону; З - робочі вугільні 

пласти; 4 - розривні порушення; 5 - свердловини; 6 - межі груп метаморфізму 
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5. Південна зона дрібної складчастості Донбасу

В крайовій південно-західній частині площі на глибинах понад 1400 м ви-
. . . 

б ( 
1 в 2 в) О 45 дшяються вугшью пласти нижнього кар ону с6 , с11 , с17 , с18 товщиною , -

1,15 м з  природною газоносністю 12,0-13,5 м3/т с. б. м., з марками вугілля Ж, К. 
Гідрогеологічні умови. Кам'яновугільні відклади в межах площі характери

зуються високою водоносністю. Горизонти представлені тріщинуватими піско
виками та вапняками. Найбільші припливи води з водоносних горизонтів спо
стерігаються в зоні активного водообміну до глибини в середньому 300-400 м. 

При зануренні похило залягаючих пластів тріщинуватість і водопроник-
. . . . . 

юсть глинистих 1 шщано-глинистих порщ зменшується, вони починають пдра-
. . . . . . . 

вшчно вщокремлювати шсковики 1 вапняки один вщ одного 1 останн� стають 
самостійними водонапірними горизонтами. Тому мульди і геологічні улоговини 
в основному є самостійними артезіанськими структурами. Площини розривних 
порушень по відношенню до води зазвичай є екранами, що обумовлюють в зоні 
свого впливу складний розподіл виходів води на денну поверхню або у гірничу 
виробку. Відмічається підвищена водозбагаченість тріщинуватості на переги
нах пластів. Ступінь тріщинуватості порід карбону і їх водоносність зменшу
ється з глибиною. 

З поглибленням басейну чітко прослідковується гідрохімічна зональність, 
яка проявляється у зміні хімічного складу підземних вод: від 220-950 м - суль
фатні, кальцієво-натрієві; від 950-1000 м і більше - сульфатно-хлоридно-натрі-

. . . 

єю та хлоридно-натр1єв1. 
Газоносність. За газоносністю вугільних пластів район можна розділити на 

три частини: західну, центральну та східну. Найвища газоносність спостерігаєть
ся в східній частині району, на території шахтних полів зі складною геологічною 
будовою. Тут вугілля марок від ПС до П-НА має максимальну газоносність 25,0-
33,0 м3/т с. б. м. Так, в шахті «Бутівська», яка частково входить в межі південно
східної частини площі, газоносність пласта т3 сягає 20 м

3 /т с. б. м. 
Основним геологічним фактором, який визначає величини газоносності та 

їх зміни, є ступінь метаморфізму вугілля і глибина його залягання. 
Зміна газоносності від ступеня катагенезу має складний характер. Мініма

льними значеннями характеризуються породи, які вміщують малометаморфізо
ване вугілля марок ДГ та високометаморфізовані антрацити групи 11А1 та 12А2,

максимальними - породи, які вміщують пісне вугілля та напівантрацити 8 і 9 
групи 8НА-9НА. В межах Донецько-Макіївського геолого-промислового райо
ну з заходу на схід спостерігається пониження пористості і збільшення ступеня 
катагенезу та метаморфізму вугілля від марок Г-Ж до ПС-П і, відповідно, збі-

. . . . 

льшення газоносност1 порщ за аналопчною залежюстю. 
На Красногорівсько-Авдіївській площі сумарна питома газоносність робо

чих і неробочих вугільних пластів до глибини -1500 м коливається від 5 до 
325 м3/м2, а сумарна питома газоносність робочих пластів до цієї ж глибини -
від О до 175 м3/м2

• Газоносність збільшується від центральної глибокої частини 
площі на північний захід та південний схід, що пов' язане зі збільшенням ступе
ня метаморфізму в цих напрямках. Сумарна питома газоносність робочих вугі
льних пластів до відмітки -1000 м змінюється від О до 50 м3/м

2
• Це свідчить, що 
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Розділ 1. МЕТАН ВУГІЛЬНИХ РОДОВИЩ 

основні газоносні вугільні пласти в межах площі залягають на глибинах понад 
1 ООО м. Слід відмітити, що більша частина площі до глибин 1 ООО м та 1500 м 
характеризується пониженими значеннями питомої газоносності (25-50 мз /м2), 

. . . . 

що свІДчить про мал1 перспективи площ� щодо вугшьного метану. 
Згідно з результатами буріння параметричної свердловини Очеретянсь

ка К-900 особливих відхилень в характері змін газоносності вугілля в залежнос
ті від ступеня метаморфізму і глибини не встановлено. За даними опробування 
вугілля за допомогою нейтронного гамма-каротажу (НГК) та газового карота
жу, а також пластових вод підтверджена відсутність метанових газів до глибин 
1000-11 ОО м. При заглибленні більше 1200 м спостерігається закономірне збі
льшення газоносності вугільних пластів - 7,0-10,7 мз/т с. б. м. в газовому вугіл
лі, до 13,7-15,6 мз/т с. б. м. у вугіллі марки ПС на глибинах до 2600 м. Харак
терно, що на глибинах 1000-1200 м відбувається поступова зміна водоносних 
горизонтів на газоводоносні, а потім газоносні без пластових вод. 

Слід зазначити, що в межах Красногорівсько-Авдіївської площі газонос
ність вугілля збільшується зі збільшенням ступеня його метаморфізму. 

Низькою газоносністю порід (до 0,6-0,8 мз/т) характеризуються верхні го
ризонти міжвугільної товщі, особливо крайової західної частини району, що 
пояснюється їх підвищеною обводненістю до глибин 500-800 м. Більш високою 
газоносністю (до 2,5-3,5 мз/т) відзначається центральна та східна частини ра
йону, що пояснюється збільшенням ступеня метаморфізму і зменшенням обво-

. . . 

дненосп порІД з заходу на СХІД. 
Глибина поверхні метанової зони в районі Очеретянської свердловини ста

новить 1200-1300 м. До вказаних глибин газоносність вугленосної товщі прак
тично нульова. Підвищеною газоносністю характеризуються породи нижньої 
частини свердловини, де, починаючи з пісковиків низів світи С/, верхів С/ та 
світи С/ (на глибинах 2300-2400 м, 2640-2950 м) отримані високі значення га
зоносності - від 0,45-0,70 до 1,70-3,60 мз/т. 

Колекторські властивості (відкрита пористість) порід Донецько-Макіївсь
кого геолого-промислового району наведені в табл. 1.31. 

Табл. 1.31. Пористість порід Донецько-Макіївського району 

Відкрита пористість порід 

Ділянка Марка пісковики алевроліти аргіліти 

вугілля с/ с/ с/ с/ с/ с/ с/ с/ с/ 

Абакумівська Глибока г 98 100 - 71 76 64 10 - -

Бутівська Глибока № 2 Г-Ж-ОС 49 46 43 34 40 39 42 41 -

Виходячи з аналізу наведеного матеріалу можна зробити такі висновки. 
1. У межах південно-західної та південно-східної частини площі, у світі С2

5

прогнозується залягання вугільних пластів k5, k7 та k8
1
, потужністю 0,2-0,8 м на 

глибинах 1000-2000 м і більше. У світи С2 
6 прогнозується залягання вугільних 

пластів Із, /4, !6 , !7 , /8 в південній та західній частинах ділянки, потужністю 0,45-
1,8 м на глибинах 800-2000 м. У світі С/ прогнозується залягання пластів т2, 
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5. Південна зона дрібної складчастості Донбасу

2 • 1 ·� ••• • тз, т6, частково т4 1 т8 практично на всш територн досЛІдження, за винятком 
її північно-східної частини, в межах осьової частини Вовчанської синкліналі, 
потужністю 0,4-1,8 м на глибинах 700-2000 м. У відкладах світи Nз 

1 залягання
вугільного пласта п 1 прогнозується тільки в західній частині площі, потужністю 
0,4-1,0 м, на глибинах 300-1100 м. 

2. Марки вугілля представлені широким спектром: від газового (групи 2Г,
3Г) малометаморфізованого на поглибленні Кальміус-Торецької западини; до 
жирного (групи 4Ж) метаморфізованого на північно-західному та південно
східному бортах западини. 

3. Газоносність вугільних пластів змінюється від 10 до 25 мз/т с. б. м. Ве
ликі значення газоносності притаманне вугіллю середнього карбону шахтних 
ПОЛІВ. 

4. Прогнозується, що підземні води за хімічним складом будуть сульфатно-
. . . . 

хлоридно-натр1єю та хлоридно-натр1єю. 
5. У відкладах цих же світ прогнозується розповсюдження відносно ви

триманих за площею пісковиків потужністю від 2-5 до 30-40 м з  посередніми 
колекторськими властивостями. Коефіцієнт пористості прогнозується в інтер
валі від 3,5 до 10,8 %, газопроникність від 0,01 до 5,10 мД, газоносність - від 
1,8 до 3,0 мз/т.

При оцінці перспектив Красногорівсько-Авдіївської площі (табл. 1.32, 
1.33) слід зазначити, що вона є не зовсім сприятливою для видобутку ВВ-газів з 
вугілля, хоча за деякими параметрами ( метаморфізм, сумарна величина вугіль
ної товщі, газоносність вугільних пластів тощо) може вважатися перспектив
ною. Але територіально ділянка розташована в межах осьової частини Кальмі
ус-Торецької улоговини і її похідної Вовчанської синкліналі та характеризуєть
ся глибоким заляганням вугільних пластів. На цих глибинах процес видобутку 
вугшьного газу є важкодоступним. 

Державним балансом запасів корисних копалин України станом на 
01.01.2010 та Фондом об'єктів у нафтогазоносних регіонах України станом на 
01.01.2011 запаси та прогнозні ресурси вуглеводнів у межах ділянки не обліко
ваю. 

Ймовірна глибина залягання пластів вугілля потужністю понад 0,5 м, які є 
продуктивними на газ-метан, становить 1400-2000 м. 

Ресурси ВВ газів при загальній площі 1040 км2 у робочих пластах при 
щільності запасів 51,06 млн мз/км2 можуть сягати 53 102 млн мз, у неробочих
(щільність запасів 98,03 млн мз/км2

)- 10 1951 млн мз.
Такі відносно великі значення щільності запасів і власне запаси вугільного 

. . 

газу-метан пояснюються включенням в контур площ� вивчення шахтних ПОЛІВ з 
високоякісним вугіллям високого ступеня метаморфізму ( 4 Ж, 5К). 
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Таблиця 1.32. Пошукова характеристика Красногорівсько-Авдіївської площі 

Південне крило Кальміус-Торецької улоговин, центральна час-
Розміщення тина Вовчанської синкліналі, частково північне крило Очере-

тянської субмередіональної структури 

Заселеність Помірна 

Розміри площі, км2 1040 

Стратиграфічна приуроче- Середня і верхня частини московського ярусу (каменська С2
5

, 

ність вугільних пластів алмазна С2 
6 та горлівська С2 

7 світи, (потужністю по 200-500 м)

Марки вугілля Д, Г, Ж, в західній частині площі - К 

Ro Д (0,41---0,60), Г (0,50---0,90), Ж (0,80-1,1), К (1,0-1,6) 

Метаноємність, У верхніх пластах до глибин 300-1500 м - 2,0-9,5, у нижчеза-
мз/т с. б. м. лягаючих пластах до глибин 600-1800 м - 10,0-21,1 

Глибина залягання вугіль-
Від 1 ОО-700 до 2000 і більше 

них пластів, м 

Сумарна потужність робо- Від 1,8 до 25,7 при потужності вугільної товщі 250-300 і кіль-
чих пластів, м (разом з су- кості пластів від 1 до 19 в межах шахтних полів. На поглиб-
путниками потужністю ленні басейну прогнозується зменшення кількості вугільних 
більше 0,3 м) пластів та сумарної їх потужності 

Щільність геологічних за- У робочих пластах - 51,061 (запаси 53,1); у неробочих плас-
пасів млн мз /км2 

( запаси тах - 98,03 (запаси 101,9); щільність у робочих та неробочих 
млрд мз) вугільних пластах - 149,1 

Газоносність вмісних по- 0,6---0,8 мз /т - західна частина; 2,5-3,5 м3 /т - центральна та ехі-
рід, мз /т породи дна частина при пористості 4,9-9,8 % 

Вмісні породи Аргіліти, зрідка пісковики та карбонатні породи 

Наявність куполоподібних За межами шахтних полів виділяється лише північне глибоко-
прирозломних структур залягаюче крило Очеретянської субмередіональної структури 

Тектонічна будова 
Проста тектонічна будова та спокійне залягання пластів з ку-
том падіння 7-14 ° 

Активний водообмін до 300--400 м, тріщинуватість порід і їх 
водоносність зменшується з глибиною. Чітко прослідковується 

Водоносність порід 
. . .. 
гщрохІмІчна зональюсть, яка проявляється в змшІ ХІМІчного 
складу вод від сульфатних, кальцієво-натрієвих до сульфатно-

. . 
хлоридно-натрІєвих та хлоридно-натрІєвих 

Табл. 1.33. Параметри та результати розрахунку собівартості видобутку 

1 тис. м3 метану з вугільної товщі Красногорівсько-Авдіївської площі

Витрати з дегазації 1 км2 з глибиною свердловин 1 ООО м, млн $/км2 7,4 

Щільність запасів метану робочих і неробочих вугільних пластів, млн мз /км2 194,0 

Коефіцієнт перерахунку запасів метану у вугільних пластах в запаси у пісковиках 0,25 

Прогнозна щільність запасів метану у пісковиках міжвугільної товщі, млн мз /км2 39,0 

Сумарна щільність, млн мз /км2 194,0 

Коефіцієнт перерахунку геологічних запасів у видобувні 4,15 

Сумарна щільність видобувних запасів, млн м3 /км2 46,7 

Собівартість видобутку 1 тис. мз метану при глибині свердловин 1 ООО м, $/тис. мз 158,3 

Собівартість видобутку 1 тис. мз метану при глибині свердловин 1700 м, $/тис. мз 173,0 
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5.5. Слов'янківсько-Вугледарська площа 

Слов'янківсько-Вугледарська площа розташована в межах Красноармійсь
кого, Великоновоселівського та Мар'їнського районів Донецької області, част
ково Межівського Дніпропетровської області. В її межах розташований Крас
ноармійсько-Західний вугленосний район, центральна і північна частини Пів
денно-Донбаського геолого-промислового району. На південному заході площа 
межує з полями працюючих шахт «Південно-Донбаська № 1 » та № З. В центра
льній частині площі розміщені поля працюючої шахти «Красноармійська
Західна № 1». Поле шахти розташоване на території східного крила Криворізь
ко-Павлівського скиду, в межах Олександрівської структури, порушеної серією 
У дачинських насувів. Площа перспективна на нижньокарбонове вугілля. Зага
льна площа - 1561 км2

•

Красноармійсько-Західний вугленосний район приурочений до перехідної 
зони від Донецької складчастої будови до УІЦ, до стику південно-західного бо
рту ДДЗ з південно-східним схилом УІЦ. Північно-західну частину району пе
ретинає регіональний Криворізько-Павлівський конседиментаційний скид з ам
плітудою 350-900 м, який розділяє її на дві частини: західну, де переважає гли
бова тектоніка, і східну, ускладнену флексурними перегинами та дрібними 
складками Красноармійської монокліналі. В західній частині розвинені великі 
скиди, більша частина яких паралельна до Криворізько-Павлівського скиду: 
Самарський, Новосергіївський, Новопавлівський, Вітебський, Добропільський. 

На східному крилі Криворізько-Павлівського скиду знаходиться полога 
антикліналь, яка розділена на ряд витягнутих куполів, в північній частині -
Красноармійсько-Західний; в південній - Олександрівський. На схід антиклі
наль виположується до 5-8°, а вугленосні відклади порушені системою повздо
вжніх насувів та поперечних скидів. Центральна частина Красноармійської мо
нокліналі, яка розміщена між Криворізько-Павлівським скидом і Котлинським 

. . . . 

насувом, ускладнена пологою синкшналлю, яка занурюється в швючно-схщно-
му напрямку. Синкліналь порушена рядом скидів та насувів. Крупний Центра
льний скид північно-східного та північного простягання є південною границею 
між Красноармійським і Красноармійсько-Західним геолого-промисловими ра
йонами. 

Найдавнішими породами в межах району є гнейси та кристалічні сланці 
докембрію. Кам'яновугільні відклади залягають на розмитій поверхні докемб
рію і представлені рядом світ. Світа С/ представлена товщею вапняків (до 
200 м) турнейського та нижньовізейського ярусів. Світа С/ складена аргілітами 
та алевролітами з прошарками вапняків (до 17) та нечисленних і малопотужних 
пісковиків. Потужність світи коливається від 42 до 480 м. У верхній частині 
світи виявлені нечисленні вугільні прошарки та пропластки. Світа С/ предста
влена дрібноциклічним перешаруванням аргілітів та алевролітів потужністю 
540-770 м, вміщує понад 40 вугільних пластів і пропластків. Світа С 1 

4 предста
влена відкладами змішаного прибережно-морського і континентального генези-
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су, вміщує 46 вугільних пластів і пропластків. З 9 вугільних пластів робочої по
тужності досягають лише dз та d4, на окремих площах - d1

1 і d6
1
• Потужність

світи збільшується в східному напрямку з 590 до 810 м. Світа С/ в нижній час
тині складена мілководно-морськими фаціями аргіліто-алевролітового складу, в 
верхній - в основному пісковиками з 18-20 вугільними пропластками та плас
тами, але ні один з них не має робочої потужності. Потужність світи - до 400 м. 
Мезозой представлений тріасовою і юрською системами загальною потужністю 
до 90 м. Кайнозой включає палеоген-неогенові та четвертичні відклади сумар
ною потужністю від 10-20 до 80-1 ОО м. 

Основними водоносними горизонтами є нижньокарбонові вапняки і піско
вики. Найбільш вивченими є горизонти пісковиків, які включають вугільні пла
сти dз та d4 , менш вивчені інші. Майже всі водоносні горизонти карбону водо
напірні. Велику роль грає глибина залягання водоносних горизонтів, у залежно
сті від чого дебіти припливів коливаються в досить широких межах - від О, 1 до 
35,3 мз /год. 

Хімічний склад підземних вод неоднорідний, але має певну закономірність 
змін з глибиною. До глибини 200 м переважає сульфатно-хлоридно-натрієво
кальцієвий тип вод з мінералізацією до 3,3 г/дмз, глибше - хлоридно-натрієвий 
з мінералізацією від 3,0 до 18,0 г/дмз. Інтенсивна порушеність продуктивної то
вщі скидами і насувами значно ускладнює гідрогеологічний стан в районі, що 

. . . сприяє поширенню високомшерал1зованих хлоридних вод на поршняно неве-
ликих глибинах. Так, шахтою «Красноармійська-Західна № 1» на глибині 730-
760 м дренуються хлоридно-натрієві підземні води з мінералізацією понад 
22 г/дмз. Висока мінералізація пояснюється розвантаженням глибинних вод че
рез Криворізько-Павлівський скид. 

У Кf асноармійсько-Західному вугленосному районі з 46 вугільних пластів
світи С 1 лише два (d4 і d6) мають робочу потужність, а промислове значення 
має лише один пласт d4• У межах району на зрізі -1 ООО м вугілля представлене
такими групами метаморфізму: 4Ж, 5К, 6ПС, 7П, а на зрізі -1600 м - 5К, 6ПС, 
7П. Газоносність вугільних пластів збільшується в східному напрямку (у бік 
збільшення ступеня метаморфізму та глибини) в середньому з 10,0 до 20,0-
25,0 мз/т с. б. м. При цьому на глибинах 600-800 м значення газоносності вище
залягаючого пласта d6

1 дещо нижче в порівнянні з нижчезалягаючими d4 і dз.
Підвищена газоносність спостерігається в зонах флексурних складок і різких 
вигинів вугільних пластів, які ускладнюють Криворізько-Павлівський скид. 

Сумарна питома газоносність робочих і неробочих пластів в межах площі 
до глибини -1500 м коливається від О в північно-західній частині до 500 мз/м2 і 
більше в південно-східній частині району. Питома газоносність лише у робочих 
пластах до тієї ж глибини змінюється від О до 150 мз /м2 і більше, що пов' язане 
зі збільшенням ступеня метаморфізму в південно-східній частині району. Мак
симальні значення питомої газоносності робочих вугільних пластів до глибин 
1000 м також сягають значень 150 мз/м2

, це свідчить, що основні газоносні пла
сти в межах цієї площі залягають на глибинах до 1 ООО м. 

Нижньокарбонова вугільна товща вивчена в межах поля шахти «Красноа-
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рмійська-Західна № 1». Тут зафіксована висока ємність гранулярних колекто
рів-пісковиків, відкрита пористість яких на глибинах 600-800 м в середньому 
становить 7,7-7,9 % (табл. 1.34), максимум до 18 %, і стає ще вищою за рахунок 
підвищеної тріщинуватості в зонах вигину пластів. Їхня насиченість вільним 
газом визначає швидку газовіддачу всього вугленосного комплексу (і вугілля, і 
пісковиків) при їх розкритті. Пластичніші порівняно з пісковиками низькопори
сті алевроліти. Аргілітові шари виконують роль регіональної покришки, пере
шкоджаючи дегазації вугленосних відкладів по вертикалі, тобто перпендикуля
рно напластуванню. Покришка, найімовірніше, дуже надійна, про що свідчить 
підвищений вміст гелію в складі газу. Це ж дозволяє припускати і можливість 
глибинних підтоків газу. 

Табл. 1.34. Зміни відкритої пористості пісковиків та алевролітів 

Інтервал 
Пористість загальна/відкрита, % 

Інтервал 
Пористість загальна/відкрита, % 

пісковик алевроліт пісковик алевроліт 

200-300 -111,5 4,7 /- 500---600 -/ 7,9 4,1 І 3,0 

300-400 - І 10,8 4,5 І 3,4 600-700 - І 9,9 3,6 І 2,5 

400-500 - / 8,1 4,5 І 3,3 700-800 -/ 7,7 -

Спостерігаються високі значення газоносності порід в свердловинах, роз
ташованих на флексурних і куполовидних складках, особливо якщо останні 
ускладнені розломами. Це чітко прослідковується на прикладі св. № 3401, про
буреної на Красноармійсько-Західній флексурі, ускладненій У да чин ським на
сувом в межах поля шахти «Красноармійська-Західна № 1» і св. № 4228, роз
міщеної на пологій флексурній складці, ускладненій Центральним насувом, де 
абсолютна пористість пісковиків сягає 22,5 %, максимальна газопроникність 
193,0 мД, а газоносність їх змінюється від 0,92 до 3,20 м3/т. 

Газоносність вугілля пласта с6

1 в межах північно-західної та центральної 
частин Південно-Донбаського геолого-промислового району коливається в ме
жах 12,8-18,7 м3/т с. б. м. (район Андріївського Південного, Південно-Донбась
кого № 12-1 та № 12-2) і 15,2-23,57 м3/т с. б. м. (ділянки Південно-Донбаської 
№ 6, № 13-14 та № 8-9). 

При розкритті пісковику С5
1SC4 (С6 °SC4) над вугільним пластом С5

1 пошу
ковою свердловиною 963-Ю на Лаврентіївському куполі (рис. 1.35) з глибини 
7 40 м стався відкритий викид газу сумісно з водою. Згідно з підрахунками 
УкрНДІГаз, добовий дебіт газовиділення становив 97 тис. м3 /д. 

У свій час у межах ділянки Північно-Донбаської № 12/1, був виділений до
слідний полігон для постановки пошукових робіт на вільний газ у вмісних по
родах. На ділянці підтверджено наявність двох локальних антиклінальних стру
ктур (Константинопольська, Лаврентіївська), виявлено Андріївську структуру і 
літологічно екрановану Костянтинівську, розміщену між Максимівським та 
Криворізько-Павлівськими скидами. 

В табл. 1.35 наведені параметри підрахунку запасів вільних газів Лавренті
ївського, Константинопольського та Костянтинівського мікропокладів. 
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Лаврентіівська експериментальна свердловина 

-ЮО 

-

... 

-1'\)0 ,,,.,. 

Умовні позначення: Q газоносність вігілля, м
3

/т с.б.м.; Л газоносність пісковиків, м
3

/т порід

Рис. 1.35. Геологічний розріз через Лаврентіївський купол [9] 

Табл. 1.35. Параметри підрахунку запасів вільних газів 

Глибина 
Коефіцієнти 

Пласта- Катего- Запаси 
Індекс Площа, Ефективна газона- вий тиск, рія запа-

Вміст 
горизонту, 

пісковику 
км2 

товщина, м порис- газу, 
Не,% сиче-

млнм
3 

м ТlСТЬ мпа СlВ 

НІСТЬ 

Лаврентіївський мікропоклад 

-600 Cs
1
SC4 34 8,8 0,099 0,8 6,8 С 1 16,0 0,27 

-800 bs
1
SC 1 28 7,0 0,063 0,8 9,5 С 1 10,0 0,25 

-900 bsSB2 43 6,3 0,041 0,5 11,1 С2 6,8 0,33 

Константинопольський мікропоклад 

-280
3 

С2 D 1 26 2,7 0,134 0,5 2,6 С2 1,26 0,19 

-490 C/SC4
3 

26 3,2 0,077 0,5 6,0 С2 2,04 0,16 

Костянтинівський мікропоклад 

-700
1 

С5 SC4 38 2,4 0,117 0,43 8,3 С2 5,7 0,15 

Разом: 41,80 

Загальні запаси метану у структурах Лаврентіївській, Константинопольсь
кій і Костянтинівській становлять за категоріями С 1 та С2 41,8 млн м

з . 
Запаси ВВ газів Красноармійського Західного району на площі 984 км

2 
у 

робочих вугільних пластах при щільності запасів 37,9 млн мз/км
2 

сягають 
37 294 млн мз, а у неробочих пластах при щільності запасів 136,7 млн мз/км

2 
-

193 553 млн мз . Запаси ВВ-газів Південно-Донбаського району на площі 
577 км

2 
у робочих вугільних пластах при щільності запасів 75,7 млн мз/км

2 
ся

гають 43 709 млн мз, а у неробочих пластах при щільності запас1в 
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5. Південна зона дрібної складчастості Донбасу

195,5 млн мз/км
2 

- 112803 млн мз. Запаси ВВ газів всієї площі у робочих плас
тах сягають 81, О млрд м

з, у неробочих - 3 06,3 млрд м
з
. 

Геолого-пошукова характеристика Слов'янківсько-Вугледарської площі 
представлена в табл. 1.36, а результати розрахунку собівартості газовидобувних 
робіт- в табл. 1.37. 

Табл. 1.36. Геолого-пошукова характеристика Слов'янківсько-Вугледарської площі 

Розміщення 

Заселеність 

Розміри площі, км2

Стратиграфічна при-
. . 

урочеюсть вугшьних 
пластш 

Марки вугілля 

Ro 

Метаноємність, 
м3/т с. б. м. 

Глибина залягання 
. . 

вугшьних пласпв, м 

Потужність робочих 
пластів, м ( з  супутни-
ками >0 ,3 м) 

Щільність запасів 
млн м3 /км2 ( запаси 
млрд м3

)

Газоносність вмісних 
порід, м3 /т породи 
Вмісні породи 

Наявність куполопо-
дібних прирозломних 
структур 

Тектонічна будова 

Водоносність порід 

Південно-західна зона дрібної складчастості Донбасу, на стику пів-
денно-західного борту ДДЗ з південно-східним схилом УЩ 

Малозаселена 

Північно-західна частина - 984 ,0; 
Південно-східна- 577,0; загальна площа- 1561,0 

Північно-західна частина: верхня частина серпуховського ярусу 
( світа С/) потужністю 540-770 м; південно-східна частина: нижня 
частина серпуховського ярусу ( світа С1

3
) потужністю 500-600 м; 

верхня частина візейського ярусу потужністю 430-450 м 

Ж, К, ПС, П 

Ж (0 ,8-1,1), К (1,0-1,6 ), пс (1,4--1,9 ), П (1,91-2,50 ) 

Північно-західна частина- від 20 ,0-25 ,0 до 100; 
Південно-східна частина- 12,8-18,7 

Північно-західна частина -1000-2000; 
Південно-східна частина - 400-1300 

Північно-західна частина- від 2,3 до 7,8,0; 
Південно-східна частина- 5 ,0-7,05 

Північно-західна частина: робочі пласти- 37,9 (37,3 ); 
неробочі пласти- 136 ,7 (193 ,5 ) 

Південно-східна частина: робочі пласти - 75 ,7 (43 ,7); 
неробочі пласти- 195 ,5 (112,8) 

Разом робочі та неробочі пласти - 248,1 (387,2) 

Північно-західна частина- 0 ,92-2,2 при пористості 3 ,9-17,1 % 
Південно-східна частина- 0 ,3-3 ,5 при пористості 1,0-10 ,0% 
Аргіліти, зрідка пісковики та карбонатні породи 

Вздовж регіонального Криворізька-Павлівського скиду розміще-
ний ланцюжок антиклінальних складок і куполів (Константино-
польський, Лаврентіївський, Павлівський та ін.) 

Криворізька-Павлівський розлом в північно-західній частині площі 
розділяє її на дві частини: західну, де переважає глибова тектоніка 
і східну, ускладнену флексурними перегинами та дрібними склад-
ками 

Найбільш водоносними є пісковики, але вони часом не видержані 
. . 

за товщиною 1 простяганням, виклинюються, зам1щуються алевро-
аргілітовими товщами. Це визначає їхню нерівномірну за площею і 
в розрізі водоносність. Води сульфатно-хлоридні, натрієві чи каль-
цієві. Їхня мінералізація змінюється від 1,0-1,5 до 20-40 г/дм3 
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Табл. 1.37. Результати розрахунку собівартості видобутку 1 тис. м
3 

метану

з вугільної товщі Слов'янківсько-Вуrледарської площі 

Витрати на дегазацію 1 км2 з глибиною свердловин 1 ООО м, млн $/км2 

Середня щільність запасів метану у вугільних пластах, млн мз /км2

Коефіцієнт перерахунку запасів метану у вугільних пластах в запаси у пісковиках 

Прогнозна щільність запасів метану у пісковиках міжвугільної товщі 

Сумарна щільність, млн мз /км2

Коефіцієнт перерахунку геологічних запасів метану у видобувні 

Сумарна щільність видобувних запасів млн мз /км2

Собівартість видобутку 1 тис. мз метану при глибині свердловин 1 ООО м, $/тис. мз

Собівартість видобутку 1 тис. мз метану при глибині свердловин 1400 м, $/тис. мз

112 

7,4 

248,1 

0,25 

62,0 

310,1 

4,15 

74,7 

99,1 

104,0 



6. Північна зона дрібної складчастості Донбасу

6. ПІВНІЧНА ЗОНА ДРІБНОЇ СКЛАДЧАСТОСТІ ДОНБАСУ

Північна зона дрібної складчастості розміщена в Кременському, Попас
нянському, Перевальському, Слав' яносербському, Лутугінському, Краснодон
ському та Антрацитовському районах Луганської області, вона охоплює тери
торію Лисичанського, Мар'ївського, Алмазного, Селезнівського, Луганського, 
Краснодонського і частково Боково-Хрустального геолого-промислових райо
нів (ГПР) (рис. 1.36). Загальна площа становить близько 5000 км2

• Її північною 
межою є регіональний Північнодонецький насув. 

Рис. 1.36. Схема розташування перспективних на газ ділянок в межах Північної зони 

дрібної складчастості Донбасу [98]: 

геологопромислові райони: І-Старобельський; П-Лисичанський; ІІІ-Мар'ївський; IV -Алмазний; 

V - Селезнівський; VI - Луганський; VII - Оріхівський; VIII - Краснодонський; ІХ - Боково

Хрустальний 

У тектонічному відношенні основна частина площі приурочена до північ
ної зони дрібної складчастості Донбасу; і тільки західна розташована в перехід-
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ній зоні складчастих споруд до плікативних форм північно-східного схилу Бах
мутської улоговини (рис. 1.37). 

(-·· 

'··'\ 

І 

1----1 2 

Е34 

,,,..-·-·· 

( г ··\...··-· . .  \
..._. 

Рис. 1.37. Тектонічна схема. Північна зона дрібної складчастості Донбасу [10]: 

1 - антикліналі; 2 - синкліналі; 3 - границя Луганської області; 4 - тектонічні порушення 

В районі виділяються такі основні тектонічні елементи (з півночі): 
• пояс купольних брахіантиклінальних структур, витягнутий у північно-західному на

прямку: Кременський, Томашівські, Лисичанський, Матросько-Тошківський, Вовче

ярський, Петродонецький і Сентянівський куполи, обмежені на північному заході

Північнодонецьким і Мар'ївським насувом і схилом Бахмутської улоговини, на пів

денному сході - Північнодонецьким і Алмазним насувами;

• плікативні структури: Гірсько-Іванівська, Голубівсько-Мар'ївська синкліналі (півні

чні крила мають північно-західне простягання, кути падіння 7--40°; південні - суб

широтне простягання і кути падіння 5-20°, у придонній частині кути падіння круті
ші); Калинівська синкліналь (крупний південний і положистий північний схили, ку

ти падіння 5--40°, занурюються в північно-західному напрямку); Лутугінська улого

вина, західна частина якої виділяється в Черкаську синкліналь (північне крило має

субширотне простягання і кути падіння 15--40°, південне - південно-східне простя-
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гання, кути падіння 50-85°, донна частина розлога, 3-10°); основні структури ускла
днені низкою антиклінальних і синклінальних складок П порядку; 

• регіональні насуви: Північнодонецький (Н - 500-1700 м), Мар'ївський (Н до
1600 м), Алмазний (Н- 20-1400 м), Головний Ірмінський (Н- 40--400 м), Лисичан
ський (Н - 32-275 м), Самсонівський (Н - 5-200 м); низка дрібних порушень ускла
днює тектонічну будову району.

6.1. Газоносність вугільних товщ 

Складна геологічна будова і наявність широкого діапазону вугілля різного 
марочного складу зумовили досить складний розподіл газоносності вугільних 
родовищ. Кожний ГПР має свої характерні особливості розташування зон під
вищеної газоносності і різноманітні глибини залягання метанової зон [102]. 

Природна газоносність вугільних пластів змінюється від 0,5-3,5 до 35-
40 м3/т г. м. (тут і надалі гірської маси) у залежності від ступеня вуглефікації 
вугілля. Характеристика газоносності пластів в межах геолого-промислових ра
йонів Луганської області наведена в табл. 1.38 [90]. 

Табл. 1.38. Газоносність вугільних пластів геолого-промислових районів 

Луганської області 

ГПР Ступінь катагенезу Газоносність вугільних пластів, м
3 

/т г. м. 
Старобельський Б-Д, Г 0,5-3,8/6,9 

Лисичанський Д,Г 6--15/30 

Мар'ївський ДГ,Г,Ж 8,0-20/25 

Алмазний Ж, К, ПС, П, НА 15-25/33,8

Селезнівський К,ПС,П,НА 25--40

Луганський Г(Г6), Ж, К, ПС 10-15/28-30

Краснодонський Г, Ж, К, ПС, П, НА 15-20/25-30

Боково-Хрустальний lA-l0A 25-30

Як видно з таблиці, вміст газів у вугільних пластах зростає з підвищенням 
ступеня катагенезу (марочний склад вугілля) до напівантрацитів. Алмазний, 
Селезнівський, Краснодонський райони характеризуються підвищеною газоно

сністю порівняно зі Старобільським, Лисичанським, Луганським районами, де 
розвинені вугільні пласти низького катагенезу, та Боково-Хрустальним райо
ном, де розвинеш антрацити. 

Ємнісні та фільтраційні показники, за якими визначається наявність віль-
. . ... . . 

них газш у вм1сних породах, на територн досшдження змшюються досить ши-
роко. На півночі площі, де поширені відклади низького ступеня катагенезу 
(Старобільський, Лисичанський ГПР, північ Луганського та Краснодонського 
районів), при пористості пісковиків 21,9-37,0 %, проникності 0,001-54,4 мД га
зонасиченість розрізу становить 0,3-2,5 м3 /т г. м. Південніше із зростанням ка
тагенезу порід знижуються ємнісні властивості порід до 3,6-8,7 % і відповід
но - прогнозна оцінка їх газоносності (Алмазний, Селезнівський ГПР, південь 
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Луганського та Краснодонського районів). Тому для південної частини терито
рії (Оріхівський, Боково-Хрустальний, Довжансько-Ровенецький ГПР), прог
нозна оцшка є негативною. 

Запаси та ресурси вуглеводневих газів оцінювались багатьма дослідниками 
[13, 68, 69, 105]. За цими матеріалами сумарні запаси та ресурси метану вугіль
них товщ Луганської області суттєво відрізняються між собою за кількісними 
показниками: розбіжності сягають 100 млрд мз метану. Більш одностайні різні 
автори при визначенні перспективних площ для організації видобутку метану з 
вугільних пластів та вмісних порід. Такими визначені: Мар'ївський, Алмазний, 
Луганський та Краснодонський ГПР. 

У межах північної зони дрібної складчастості Донбасу тектонічні умови 
кожного з названих геолого-промислових районів мають свої особливості і, 
відповідно, своєрідне розташування зон підвищеної газоносності [14]. 

Лисичанський геолого-промисловий район у структурному плані займає 
північно-західну частину північної зони дрібної складчастості Донбасу, пору
шену численними розривами типу насувів і скидів [ 1 З]. Структурні особливості 
району вплинули на нерівномірний розподіл газів у вугленосній товщі - підви
щена газоносність на ділянках купольних складок (до ЗО мз/т д. в. (тут і надалі 
добового видобутку) і помірна (до 12 мз/т д. в.) на моноклінальному крилі Бах
мутської улоговини. Саме у висячому крилі Північнодонецького насуву в стру
ктурі брахіантиклінального типу, склепіння якої має форму еліпса субмеридіо
нального простягання, розташоване поле шахти «Томашівська Південна». Тек
тонічно район належить до зони дрібної складчастості вздовж простягання Пів
нічнодонецького насуву на північно-східному крилі Бахмутської улоговини між 
Північнодонецьким і Лисичанським насувами та їхніми апофізами. Томашівсь
ка брахіантикліналь є найеродованішою серед купольних структур Лисичансь
кого району: Кременної, Лисичанської, Вовчеярської, Матроської. Верстви, що 
··· · · с з С 4 С 5

( ) п 
· 

С 4 
11 складають, - це вщклади сют 2, 2 та 2 частково . ороди свпи 2 ви-
конують роль покришки як для пісковиків світи С/, так і вугільного пласта h8

робочої потужності. 
Ал.м,азно-Мар 'ївський геолого-промисловий район приурочений до північ

но-східного крила Бахмутської улоговини, де розвинені плікативні дислокації 
II-IV порядків, які істотно вплинули на розподіл природних газів у вугільних
пластах. У Мар'ївському підрайоні це переважно купольні структури, в Алмаз
ному - складки і вторинні складки. Розподіл газів складний, у чому не останню
роль відіграє структурна будова як району, так і його конкретних площ.

Зокрема, газозбагаченість гірничих виробок на шахті ім. В.Р. Менжинсь
кого та інших шахтах, розташованих на борту Бахмутської улоговини в межах 
Первомайської антикліналі, сягає 40-45 мз /т д. в., тим часом як газоносність ву
гільних пластів на глибинах відпрацювання не перевищує 15-20 мз /т д. в. Не
відповідність об'ємів газу у вугіллі та вентильованого шахтами пояснюється 
високою газонасиченістю колекторів (пісковиків) у межах площ антикліналь
них структур і активною міграцією газів з боку улоговини за піднесенням плас
тів з глибини у напрямку складчастого Донбасу. Гази вугілля марки Ж за скла-
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дом переважно метанові, крім того, містять важкі вуглеводні. У шахтних виро
бках спостерігається витікання рідких бітумів, крапельно-рідкої нафти, виді
лення нафтоподібних речовин, які пізніше застигають у вигляді натоків парафі
ну. Керн часто досить масний, із запахом нафти. 

Важливо зазначити, що шахти, в рудниковій атмосфері яких, крім метану, 
встановлено такі вибухонебезпечні компоненти рудникового газу як важкі го
мологи метану (С2-С6) з межами вибуховості в суміші з повітрям значно ниж
чими, ніж у метану, є потенційно значно небезпечнішими за виділеннями газо
подібних і рідких вуглеводнів, особливо при розробці пластів вугілля в зоні ме
танових газів, насамперед, марки Ж [8]. 

Загальною особливістю газоносності перспективних ділянок та утворення 
скупчень вуглеводнів у купольних структурах Лисичанського та Алмазно
Мар 'ївського геолого-промислових районів є їхній імовірний зв'язок з глибо
кими горизонтами Бахмутської улоговини, де проходять активні процеси гене
рації вуглеводнів, тому за регіональним піднесенням вугленосних товщ слід 
проводити пошуково-розвідувальні роботи з подальшим передаванням сверд-

. . 

ловин, яю потрапили в контур газового скупчення, у промислову експлуатащю. 
Луганський геолого-промисловий район розташований у центральній час

тині північної зони дрібної складчастості, де відклади зім'яті в крупні асимет
ричні синклінальні складки і порушені регіональними насувами. Газоносність 
вугілля в районі не перевищує 10-15 мз/т г. м., а максимальна, у присклепінних 
частинах піднять, сягає 28-30 мз /т г. м. і приурочена до горст-антиклінальних 
структур між Алмазним та Мар'ївським насувами. Незважаючи на порівняно 
невисокий вміст пісковиків на деяких ділянках, вони впливають на газоносність 
вугільних пластів. Так, пласти /1 і 12, які знаходяться в зоні розвитку пісковиків 
з високою проникністю і пористістю ( 11-17 % ), дегазованіші, ніж вугільні пла
сти /6 і /7 тієї самої світи. 

Газоносність Краснодонського геолого-промислового району пов' язана, 
головно, зі структурними елементами. Її максимальні значення приурочені до 
антикліналей, брахіантикліналей, флексур, меншою мірою - до донних частин 
синкліналей. Активні газоводопрояви на багатьох свердловинах відзначалися 
ще при геологічній розвідці, зокрема, в південній частині Самсонівської анти
кліналі. У 1962 р. на шахті «Самсонівська Західна» у св. Г-0739 на глибині 
890 м нижче пласта вугілля k2 відбувся викид з тиском на усті 0,4-0,7 мПа і ви
сотою фонтана 10-12 м. Дебіт газу заміряти не вдалося, дебіт води разом з наф
тою (питома вага 0,89 г/смз) об'ємом 0,5 л на 1 О л води досягнув 4-8 мз /год. 
Узагальнення даних з газоносності стало підставою для виділення газонафтово
го покладу площею близько 2,5 км2

, приуроченого до піднасувної складки амп
літудою до 50 м, і зони підвищеної газоносності пісковику k2SK2 площею понад 
12 км2

• Розрахунок показав, що в межах контуру цього покладу запаси вуглево
днів можуть скласти 0,5-0,7 млрд мз. При проходженні головного стовбура ша
хти в пісковиках світи С/ теж відзначені викиди породи і газу ( 6 викидів), а 
при обладнанні рудного двору - витікання нафти. Лише при підготовчих робо
тах з шахти було вентильовано понад 40 млн мз вуглеводнів. 
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Змінною в районі є також глибина зони метанових газів. Наприклад, на 
шахті «Суходільська Східна», надкатегорійній за метаном, вона становить 130-
300 м. Пласти світ С/ і С/ характеризуються тут підвищеною газовіддачею. 
Робочі пласти k2в і k2н за ступенем вуглефікації належать, як і на шахті 
ім. В.Р. Менжинського Алмазно-Мар'ївського ГПР, до марки Ж, вугілля якої є 
найбільш газонасиченим, а міграція газів найбільш інтенсивною, що додає про
блем при гірничовидобувних роботах і потребує безумовного дотримання пра
вил техніки безпеки під час експлуатації шахтного обладнання. Природна газо
носність цих пластів змінюється в межах 10 ,7-17,2 м3/т г. м., а пласта і/- 12 ,3-
14,8 м3/т г. м. За даними геофізичних досліджень породи, зокрема пісковики 
Ks°SK5, K1SK/, І/вSІ3н, у межах інтервалу I/-L 1, характеризуються підвище
ним коефіцієнтом пористості. 

Врахування літологічних особливостей порід та їхніх колекторських влас
тивостей продемонструємо на прикладі шахти «Томашівська Південна» у Ли
сичанському геолого-промисловому районі [ 14]. 

Гірничими виробками в межах шахтного поля при відпрацюванні вугіль
ного пласта h8 з глибини 220 до 445 м ( абс. відм.) розкриті пісковики світ С2 

3 та
С/: I1SI/ , H/SI1, H/SH/, H6SH/, H6Sh8- джерело постійного газовиділення в 
гірничі виробки. Через високу газонасиченість та інтенсивність і стабільність 
газовиділень з пісковику H5Sh8, що залягає в підошві пласта h8, у процесі робіт 
здійснювали його дегазацію. 

Загалом усі пісковики, що в розрізі обох згаданих світ становлять від 20 до 
3 5  %, у зоні впливу гірничих робіт виявилися потенційними джерелами газови
ділення. Насамперед, це пов'язується з достатньо високими значеннями порис
тості (10-17 %). Її показники понижуються на ділянках із значним вмістом кар
бонатів (до 5,3 %) і зростають за наявності каолініту в цементі (до 23 ,9 %). За 
даними Р.Е. Гріма [ 17], з усіх глинистих мінералів саме каолініт має найнижчу 
сорбційну здатність: 3-1 О мг-екв. (монтморилоніт - 80-1 50 мг-екв., гідрослю
да -20--40 мг-екв., хлорит - 10--40 мг-екв. ), тому найменше набухає, що сприяє 
збільшенню проникності, пористості, що призводить до збільшення вмісту газів 
та зростання газовиділення. Отже, оптимальні колекторські властивості мати
муть породи з каошн1товим цементом. 

Процес каолінітизації, як вказує О.Ю. Лукін [3 1 ], супроводжується розвит
ком вторинної пористості, не характерної для інших структур цього району. Пі
сковики світи С/ більш вапнякові (17,2 %) порівняно зі світою С/ (1 1 ,75 %). 
Перекриття вапняків світи С2 

4 аргілітами, які в поєднанні з вапняками створю
ють своєрідне біоструктурну сполуку, сприяє утворенню співвідношення коле
ктор-флюїдоупор типу: С/ (пісковик H5SH6 - джерело газу)- h8 (пласт вугілля, 
що розроблявся, - теж певне джерело газу)- С/ (флюїдоупор). Водночас і тек
тонічні рухи, і інтенсифікація геохімічних змін порід світи С/ метаном, що 
припливає з нижніх горизонтів, покращили їхні колекторські властивості. 

За даними МакНДІ природна газоносність вугілля на Томашівських купо
лах низька: у пласті h8 у 4-й західній лаві шахти «Томашівська Південна» не 
вища, ніж 5, 5 м3/т г. м., а в 4-й східній -7,3 м3/т г м. За такої низької природної 
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газоносності загальний обсяг горючих газів, вентильованих шахтою при дега
зації і загальношахтній вентиляції, за 1965-1972 рр. склав 92,2 млн мз при сере
дньому виділенні метану 118 мз /т видобутого вугілля (А.А. Рибалко та ін., 
1975 р. - неопубліковані дані), що пов'язується нами з припливом газу з гли
бинних горизонтів і лише незначно - з порід. Дані з відпрацювання пласта h8 на 
різних горизонтах: розпочинаючи з горизонту -92+-96 м і  завершаючи горизон
том -182+-260 м, теж підтверджують висловлену думку. 

При оцінці перспективності вугленосних товщ Складчастого Донбасу на 
видобуток вугільного газу-метану слід враховувати роль глибинних флюїдів у 
формуванні газовугільних покладів. 

Традиційно вважається, що метан у вугіллі утворюється внаслідок процесу 
вуглефікації, однак тепер можна однозначно стверджувати наявність поновлен

ня газів за рахунок глибинних джерел [18, 37, 39-41], тим паче, що останнім ча
сом з'явилися докази як геологічно миттєвого формування покладів газу, так і 

поповнення в процесі розробки [19, 54]. Отже, і тепер глибинні флюїди, ймові
рно, теж сприяють припливу метану і формуванню в межах газовугільних ро

довищ нових чи поповненню наявних покладів [ 14]. 
Питання рівня проникності регіональних порушень глибинного закладення 

в північній зоні дрібної складчастості Донбасу вирішувалося нами за даними 
дослідження летких компонентів флюїдних включень у жильних мінералах 
осадових верств у межах як структур Північної антикліналі, так і розташованих 
на захід віргаційних складок, що формувалися під впливом крайового Донець
ко-Кадіївського глибинного розлому. 

У межах Північної антикліналі численні кварцові, кварц-анкеритові жили 
містять пірит, галеніт, сфалерит, арсенопірит, бляклу руду, цинкіт, прустит та 

інші сульфіди [25, 26]. Поширені жили кукеїту, донбаситу, ректориту з акцесо
рними зигенітом, лінеїтом, халькопіритом, а також пізніша кварц-дикітова мі
нералізація з мілеритом і кіновар'ю. Найінтенсивніше гідротермальна мінералі
зація проявилася в зоні максимального підняття склепіння Північної антикліна
лі на її перетині з поперечним Ровенецьким глибинним розломом. На захід ця 
інтенсивність спадає, у складі анкеритових жил зникає кварц і з' являється 
кальцит. На західному закінченні антикліналі відомі лише кальцитові, рідше 
кальцит-хлоритові прожилки без сульфідної мінералізації. 

На захід від Північної антикліналі в місці її злиття зі складками зони вірга
ційних структур (Алмазно-Мар'ївський геолого-промисловий район) мінералі-

. . . . 

зац�я, переважно у вигляд� кальцитових, рщше кварц-кальцитових прожилюв, 
присутня в породах середнього карбону. Менш поширена дикітова мінераліза

ція, накладена на кальцитову [26]. 
За матеріалами глибокого буріння (св. Ц-1005, Ц-1080) та обстеження гір

ничих виробок шахт Вергелівської групи головним мінералом прожилків є мо
лочно-білий крупнокристалічний кальцит. Безбарвний, зрідка блідо-димчастий 
кварц присутній в окремих прожилках кальциту і утворює добре огранені коро
ткопризматичні кристали, що за морфологією близькі до «мармароських діама
нтів» Карпат. Сульфідна мінералізація в прожилках обмежується присутністю 
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кристалів акцесорного червоно-бурого сфалериту розміром до 0,3 мм у кальци
ті, рідше - кварці. Пізніша мінералізація складена прожилками цукроподібного 
білого або віскоподібного голубуватого дикіту з акцесорними галенітом, халь-

. . 

кошритом, шритом. 
Дослідженнями флюїдних включень у мінералах встановлено, що кварц

анкеритові жили центральної частини Північної антикліналі формувалися під 
дією потоків глибинних вуглекислотно-водних флюїдів, оскільки у складі лет
ких компонентів включень домінує СО2• Флюїди мігрували розривними струк
турами, проявленими в осадовому чохлі як Ровенецьке підняття, та розривними 
структурами, що трасуються вздовж склепіння Північної антикліналі. 

Кварц-кальцитова мінералізація зони віргаційних складок за умовами фо

рмування відрізняється від вищеописаної [25]. У кристалах кварцу та кальциті 
присутні включення метану високої густини. За даними мас-спектрометричного 
хімічного аналізу леткі компоненти флюїду складені метаном з незначними до
мішками діоксиду вуглецю та азоту (табл. 1.39). Відсутність тут продуктів дія
льності глибинних вуглекислотно-водних флюїдів дає змогу припускати, що 
поперечний глибинний Донецько-Кадіївський розлом відігравав роль глибинної 
провідної структури для флюїдів власне вуглеводневого складу. 

Табл. 1.39. Склад летких компонентів флюїдних включень у мінералах 

вугленосної товщі Донбасу [14] 

Опис зразка СО2 N2 СЛ� 
Інші компо-

ненги 

Північна зона дрібних складок 
Зональний кристал кварцу, рання зона росту. 

0,91 5,05 94,04 
Балка Чащеватка, 15 км на схід від м. Краснодон 
Там само, середня зона росту 1,66 2,44 95,90 
Там само, пізня зона росту 7,36 0,51 92,13 
Димчастий скелетний кристал кварцу. Краснян-

1,89 5,61 90,81 Н2O=1,69 
ська антикшналь 
Дрібні кристали кварцу з кварц-кальцитової жи-

1,63 2,83 94,54 CnHm
=l,00 

ли. Волнухінська антикліналь 
Кальцит з цієї ж жили 1,95 3,10 94,95 
Кварц з кварц-кальцитової жили. Вергелівська 

4,20 3,40 92,40 
антикліналь, шх. Вергелівська 
Кальцит з цієї ж жили 2,80 2,60 94,60 
Кальцит з жили у вапняку, там само 4,60 3,10 92,30 

Західна перикліналь Північної антикліналі 
Кальцит з прожилка з димчастим кварцом. Горо-

- 33,30 66,70 
дищанська антикліналь, св. 933, гл. 57 м 

Чистяково-Сніжнянська синкліналь 
Кварц димчастий з прожилка у пісковику, 

- - 100,0 
м. Сніжне 

Донецько-Макіївський район 
Дрібні кристали кварцу з включеннями нафтопо- 0,08- 95,02- С2Н6+СзНs =

-

дібної речовини 1,00 99,28 0,64--3,98 
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6. Північна зона дрібної складчастості Донбасу

Узагальнення даних за зональністю палеоміграції вуглекислотно-водних 
та метано(вуглеводне )-водних флюїдів у структурах Донбасу із врахуванням 
матеріалів з інших регіонів може скласти основу районування надр України на 

термобарично-геохімічних (мінералофлюїдологічних) засадах [36]. 
З метою оцінки перспектив можливого видобутку метану з вугільних ро

довищ північної зони дрібної складчастості Донбасу розглянуто такі площі: 
Гірська Глибока, Алмазна, Лугансько-Краснодонська, Краснодонська Глибока. 

6.1.1. Гірська Глибока площа 

Площа (87,5 км
2
) розташована в Попаснянському районі Луганської облас

ті, в центральній частині Мар'ївського ГПР, вздовж границі з Лисичанським 
ГПР. За геолого-пошуковими ознаками вона поділяється на три ділянки: Гірсь
ку Глибоку-І; Гірську Глибоку-2, Світланівську (рис. 1.38). 
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Умовні позначення: 
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Рис. 1.38. Or лядова карта 

району робіт. Площа 

Гірська Глибока [62]: 

1 - коюур спеціальних доз
волів на геологічне вивчення 

надр, у тому числі ДПР родо

вищ корисних копалин зага
льнодержавного значення (газ 
метан природний вугільних 

шахт); 2- контур спеціальних 
дозволів на нафту, газ та кон

денсат; 3 - населені пункти; 

4 - шахтні поля; 5 - контур 

перспективної зони Гірська 
Глибока з номерами ділянок 



Розділ 1. МЕТАН ВУГІЛЬНИХ РОДОВИЩ 

Для оцінки вугленосної товщі використані дані геологічної документації 
гірничих виробок шахт «Гірська», «Карбоніт», «Золоте», які відпрацьовують 
оцінювальні пласти на глибинах понад -800 м. На цих шахтних полях пробуре
но понад 630 колонкових свердловин з повним підйомом вуглепородного керна 
і відбором вугільних, породних, газових проб, проб підземних вод, комплексом 

гдс. 
У геологічній будові площі беруть участь середньо- та верхньокам'янову

гільні відклади світ С� -с; та с;-с1, які перекриті палеоген-четвертинними 

відкладами загальною потужністю до 25-30 м (рис. 1.39). Вони перекриті тріа
совими та верхньокрейдовими відкладами потужністю 200-520 м. Карбон 
представлений пісковиками, глинистими сланцями, піскуватими вапняками та 
вугіллям (табл. 1.40). Цільовими до вивчення є робочі пласти у відкладах сере
днього карбону світ С; , С � , С; . 

Табл.1.40. Літологічний склад відкладів карбону площі Гірська Глибока 

Потуж-
Літологічний склад 

Світа пісковик глинистий сланець вапняк вугілля ність, м 
м % м % м % м % 

сз
з 480 153,60 32 321,60 67 0,34 0,34 0,14 0,3 

с2
з 550 128,15 23,3 410,85 74,7 8,25 1,5 2,75 0,5 

СІз 910 200,20 22 691,60 76 14,56 1,6 3,64 0,4 

с1
2 350 88,62 21 299,62 71 25,32 6,0 5,25 2,0 

сб 2 225 59,72 24 177,10 70 7,59 3,0 6,82 3,0 

cs 2 325 128,40 40 176,55 55 11,24 3,5 4,99 1,5 

с4 2 235 51,70 22 178,60 76 3,53 1,5 1,18 0,5 

сз
2 550 132,00 24 412,50 78 2,75 0,5 4,39 0,8 

с2
2 

320 112,00 35 201,60 63 3,84 1,2 2,56 0,8 

СІ2 60 16,20 27 42,60 71 0,72 1,2 0,48 0,8 

Світа С; складена пісковиками та алевролітами. В її розрізі встановлено до 

20 вугільних пластів, з яких робочу потужність мають 11 пластів: k2, k;, k1, k;, 

k5, k6, k7, k; , k� , k:, k; ; останні два можуть зливатися, утворюючи єдиний робо

чий пласт k8• Середня товщина світи - 325 м. Світа С � - найпродуктивніша в 

межах площі. Переважають алевроліти та пісковики; встановлено до 15 вугіль
них пластів та пропластків, робочу потужність мають 11 пластів z;, z:, 17, l6+Z:, 

15, 14, 13, l;, п, 11• Середня товщина світи - 225 м. Світа с; представлена піско

виками і алевролітами товщиною 350 м. Встановлено 18 вугільних пластів і 
пропластків, робочої потужності досягають б пластів: т3, т6, т�, т�, т:, т7•

Площа розташована в північній зоні дрібної складчастості Донбасу, на північ
ному схилі Голубівсько-Мар'ївської синкліналі, частині північно-східного кри
ла Бахмутської улоговини (рис. 1.40) [12]. Простягання порід південно-східне з 

кутами нахилу від 5 до 3 0°. На фоні загального південно-східного простягання 
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Рис. 39. А. Геологічна карта палеозойського 
структурного пов ерху. Перспективна площа Гірська 

Глибока [98]: 
1 - контур перспективної зони Гірська Глибока з номе
рами ділянок; 2 - лінія розрізу (рис. 39Б); З - пласти 
вапняків; 4 - розривні порушення 

Б. Геологічний розріз по лінії А-Б перспективної 

площі Гірська Глибока [98]: 
- пласти вапняків; 2 - розривні порушення; З - кар

бонатні відклади; 4 - девонські теригенні та вулкано
генні відклади; 5 - пост карбонатні відклади; 6 - зони 
глибинних розломів з прогнозними каналами вкорінення 
інтрузій; 7 - ізореспленди; 8 - показник відбивної здат
ності вітриніту; 9 - марка вугілля 
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Розділ 1. МЕТАН ВУГІЛЬНИХ РОДОВИЩ 

М1 

Матроський � 
........ купол �'

"-. L1\\ 

Кали нівська 

Умовні позначення: 

логовина 

Рис. 1.40. Тектонічна схема палеозойського структурного поверху 

Алмазно-Мар'ївського ГПР [10]: 

1 - синкліналі; 2 - ангисинкліналі; 3 - маркувальні вапняки у відкладах карбону; 4 - тектонічні по

рушення 
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6. Північна зона дрібної складчастості Донбасу

. . . . . 

є м1сця з простяганням порщ швденно-захщного та швденного напрямку, що 
. . . 

утворює деюлька р1зких перегиюв. 
Площа охоплює нижні горизонти Гірсько-Іванівської синкліналі - складо

вої частини північно-східного крила Бахмутської улоговини. Поверхня метано
вої зони більшості пластів встановлена на відмітках від -450 м (т3) до -250 м і
-150 м на пластах /6, z; (глибини 350-650 м), має загальне занурення в південно-

західному напрямку. Спостерігається глибша дегазація вугільних пластів в пів
нічно-західній частині площі порівняно з південно-східною. Найглибше дегазо
вані пласти світи с;, а також всі пласти поблизу Мар'ївського насуву.

Газоносність вугільних пластів змінюється: у світі с; - 8,0-20,0 м3 /т г. м., 
в світі с; - 8,0-25,0 м3/т г. м., для пластів світи cg - 8,0-15,0 м3/т г. м. до гли
бини 1000 м та 15-25 м3/т г. м. - нижче 1000 м. Загальна газоносність на відміт
ці 1500 м не перевищує 15-20 м3/т г. м. (табл. 1.41). Підвищені значення газо
ємності відмічені поблизу Мирнодолинського насуву, а також на флексурних 
перегинах. На рис. 1.41 показана газоносність пласта /6 (марки Г, Ж), яка в ін
тервалі глибини 500-1500 м змінюється від 9 до 25 м3/т г. м. Можна зробити 
висновок про мінливість газоносності пласта /6 за площею, ізогази мають хви
лястий характер, розсікають ізогіпси пласта на 300-500 м, що вказує на неодно
рідність та складність газонасиченості пласта за площею. Загалом, газоносність 
пласта зростає в південно-східному напрямку і зі збільшенням глибини заля
гання. 

Табл.1.41. Газоносність робочих пластів вуrілля площі Гірська Глибока 

Показник Пласти 

Вік і потужність покривних Р - 20 м, Q - 5 м, сумарна потужність покриву - 25 м 

відкладів, м тз lз +z: ls l4 lз z1
І 

k
g 

Газоносність вугілля, мj/т г. м. 8,0-20 9-23,6 8-24 12-25 15-20 12-19 8-25

Природна газоносність вугілля дещо менша їх сорбційної метаноємності, 
що може бути пояснено недонасиченістю вугілля газом, або підвищеними втра
тами вільної фракції газу при відборі проб газокернонабірниками. 

Вниз по розрізу змінюється хімічний склад газів: збільшується відсотковий 
вміст метану від 71,5 % (пласт т3) до 84,0 % (пласт k8), зменшується кількість 
водню від 1,06 % у пласті т3 до 0,74 % у пласті k8 та азоту відповідно від 26,6 
до 13,25 % (табл. 1.42). Вміст вуглекислого газу збільшується від 0,76 % у плас
ті т3 до 1,01 % у пласті k8 (табл. 1.43). 

При співставленні компонентного складу газу на глибинах 750 м та 1250 м 
спостерігається збільшення вмісту метану з 73,5 до 82,4 %, вуглекислого газу 
від 0,59 до 0,85 %, водню від 0,41 до 0,52 %, зменшення вмісту азоту від 23,3 до 
14,93 %. 

Вміст важких вуглеводнів у вугільних пластах досліджуваного полігону 
дуже високий порівняно з іншими площами та ділянками північно-складчастого 
Донбасу. Їхній вміст в інтервалі глибин 571-1609 м сягає 3,49 м3/т гірської маси 
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Рис. 1.41. Проrнозна карта rазоносності вуrільноrо пласта 16 (С2
6
). Перспективна площа

Гірська Глибока [98]: 

1 - границя поширення вугільного пласта 16 ; 2 - ізогіпси пласта; 3 - тектонічні порушення; 4 - ізога

зи; 5 - контур гірничих робіт; 6 - зона дегазації; 7 - розвідувальні свердловини; 8 - шахти; 9 - грани

ці області; 1 О - перспективна площа Гірська Глибока з номерами ділянок 
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6. Північна зона дрібної складчастості Донбасу

(23,1 %), з них: етану- 3,0 мз/т г. м. (15,9 %), пропану- 0,4 мз/т г. м. (2,65 %), 
бутану - 0,09 мз /т г. м. (0,59 % ). Розподіл важких вуглеводнів за площею нерів
номірний, що обумовлено структурними особливостями території та впливом 
тектонічних порушень. Підвищене виділення важких вуглеводнів спостеріга
ється у склепіннях антикліналей та в місцях вигину пластів. Різко зменшується 
вміст важких вуглеводневих при наближенні до Мирнодолинського насуву. 
Вміст важких ВВ поблизу насуву не перевищує О, 1-0,3 мз /т г. м., а на тих самих 
горизонтах в моноклінальному заляганні пласта- 1,1-1,97 мз/т г. м. 

Табл. 1.42. Осереднені значення складу основних компонентів газу у вугіллі різних марок 

Марка 
Проб 

Середня Вільний газ, % За умови нагрівання, % 
вугілля глибина Clli СО2 Н2 N2 Clli СО2 Н2 N2 

г 295 528-1264 47,97- 0,65- 0,06-- 4,79- 60,67- 0,99- 0,12- 12,5-
52,72 2,16 1,24 50,43 82,68 7,99 9,24 29,82 

Г,Ж 107 653-1170 76,5- 0,38- 0,06-- 11,9- 70,00- 2,18--4,2 1,67- 11,6--
87,4 1,01 0,74 20,6 78,6 3,62 17,7 

ж 92 821-987 83,4- 0,96-- 0,05- 4,23- 71,1- 1,47- 0,48- 5,46--
93,17 1,24 0,67 13,2 81,0 2,89 8,88 19,15 

Табл.1.43. Компонентний склад газу у вугіллі різних марок на площі Гірська Глибока 

Пласт Марка 
Проб 

Глиби- Вільний газ,% Сорбований газ, % 
(світа) вугілля на Clli СО2 Н2 N2 Clli СО2 Н2 N2 

тз(с;) ДГ,Г 15 945 71,50 0,76 1,06 26,6 67,40 4,05 1,40 28,60 

lб(С �) Г,Ж 15 1072 74,10 0,94 0,18 24,3 71,10 2,98 2,85 18,4 
ks Г,Ж 29 1170 84,0 1,01 0,74 13,25 72,50 2,75 3,62 11,60 

Газоносність порід вивчалася при проведенні промислово-геофізичних до
сліджень із застосуванням пластовипробувача КВІ-65. У результаті виділено 
13 газоводоносних і газоносних горизонтів, з яких 8 є досить витримані за пло
щею. Це в основному пісковики, рідше алевроліти в світах: cg пісковик K

8
SK

9 
; 

ci-L\Sl�,L1St11,L6Sl6 ; cJ -M1SM2,M3Sm4 • У табл. 1.44 наведена газоносність кож

ної світи окремо з визначенням можливих проявів суфлярів [94].
Також пластовипробувачем КВІ-65 визначені у вмісних породах пластовий 

тиск газів, дебіт флюїду, фізичні параметри та інше; дослідження проведені в 
інтервалі глибин 1000-1459 м (табл. 1.45) [74]. В процесі дослідження встанов
лена значна газонасиченість в окремих пісковиках, яка становить: від 1 мз /мз

породи до 3-5 мз/мз для пісковику m3SM4 ; 3,5 мз/мз - L7Sl8; 7,6 мз/мз - M8Sm9 і 

до 7,8 мз/мз для пісковику L1Sl1 • 

Пластовий тиск у породах цього інтервалу коливається від 9,0 до 134 атм, 
при цьому тиск у вугільних пластах нижчий ніж у вмісних відкладах. Припливи 
газу на визначених горизонтах пісковиків і вугілля змінюються від 4 до 83 л/хв. 
На площі прогнозується поширення малопроникних (газоводонасичених) піс
ковиків, метаноємність яких підрахована Карасьовим Г.К. (Укр НДГРІ) і коли-
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Розділ 1. МЕТАН ВУГІЛЬНИХ РОДОВИЩ 

вається від 0,5 до 7,5 мз/мз породи. В результаті робіт встановлено збільшення 
газоносності вугільної товщі у південно-східному напрямку [69, 102]. 

Табл. 1.44. Газоємність вмісних порід площі Гірська Глибока 

Світа Глибина залягання Марка вугілля П 
• 

3/ З рогнозна газоносюсть, м м п. Примітка 

с7 
2 

сб 
2 

cs 
2 

1000-1700 ДГ-Г 0,5-5 

700-1700 дг,г,ж 1-7,5

1000-1700 Г,Ж 1-2,0

Табл. 1.45. Результати досліджень газоносності вуглевмісних порід 

пластовипробувачем КВІ-65 

Можливі 
прояви 

суфлярів 

Номер 
Інтервал 

Індекс 
Дебіт Темпе- Пласто-

Порис-
Проник- Газоно- Мінера-

випробу- Флюїд газу, ратура, вий тиск, ність, сність, лізація 
св. пласта тість, % 

вань л/хв ос атм мД м3/м3 п. води, г/л 

А2286 
1445-

L
7S/8 4 48 9,0 4,2 0,008 3-5

1459,2 
газ -

А2288 
1300-
1322 

А2299 
1000,7-
1037,7 

L
1S/1 

L
1
s1

1 

1 2 

газ 83 

вода з 
37 

газом 

45 134,3 3,8 0,005 4,74-7,8 -

36 80 11,2 2,6 3-3,5 3,0 

Ресурси вуглеводневих газів у вугільній товщі на площі Гірська Гли

бока. Сорбований газ (метан) вугільних flJlacmiв. Державним балансом корис
них копалин України станом на 01.01.2011 р. [70] та Фондом об'єктів у нафто
газоносних регіонах У країни станом на О 1.О1.2011 р запаси, перспективні та 
прогнозні ресурси вуглеводнів не обліковані. 

Територія дослідження охоплює нижні горизонти Гірсько-Іванівської син
кліналі (глибини до 1700 м), вивченість яких розвідувальними свердловинами 
досить низька. Тому підрахунок сорбованого газу (метану) вугільних родовищ 
за площею і зокрема за ділянками базується на параметрах вугільних пластів, 
які інтерпольовані з ділянок та шахтних полів, де вони вивчені. Це ділянки Гір
ська Глибока 1, 2 і Світланівська, поля шахт «Гірська 1, 2», «Райдуга», «Карбо
ніт», «Золоте», «Першотравнева» [62, 68, 69, 74, 90]. 

Площа поділяється на три ділянки, ресурси яких становлять: 
• ділянка 1 - 3,45 млрд мз на площі 23 км2 при щільності запасів 150,3 млн м3/км2

;

• ділянка 2 - 6,3 млрд мз на площі 50 км
2 

при щільності запасів 126 млн мз/км
2

;

• ділянка 3 - 3,4 млрд мз на площі 14,5 км2 при щільності запасів 231 млн мз/км2
. 

Сумарні ресурси сорбованого газу на території Гірської Глибокої дорів-
нюють 13,15 млрд мз на площі 87,5 км

2 при середній щільності 
150,3 млн мз/км

2
• Геолого-пошукова характеристика площі Гірська Глибока на

ведена в табл. 1.46, 1.47 [68, 69]. 
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6. Північна зона дрібної складчастості Донбасу

Табл. 1.46. Геолого-пошукова характеристика площі Гірська Глибока 

Розміщення 

Заселеність 

Розміри площі, км2 

Стратиграфічна приуроче-
. . .

юсть вугшьних пластш 

Марки вугілля 

Ro (серед.) 

Метаноємність, мз/т г. м.

Глибини залягання пластів 

Сумарна потужність: 
робочих пластів 
супутніх (>0,3 м) 
Щільність сумарних запа-
сів, млн мз/км2

, млрд мз

Газоносність вмісних по-
рід, мз /т породи

Вмісні породи 

Наявність куполоподібних 
прирозломних структур 

Тектонічна будова 

Водоносність порід 

Західна частина полоси дрібної складчастості північного Дон-
басу; північний схил Голубівсько-Іванівської синкліналі в ме-
жах західної перикліналі Бахмутської улоговини. 

Помірна 

87 ,5 в тому числі на ділянках: 
14,5 км2 

1 - 23 км2· 2 -' 50 км2
;. 3 -' 

Відклади московського та верхньобашкирського ярусів серед-
НЬОГО карбону (світи С; ,С; ,Сі) потужніспо від 225 ДО 350 М 

ДГ, Г,Ж 

дг (0,71-0,73); Г (0,78-0,82); Ж (0,88-0,94) 

Для світ: с; - (8,0 - 20,0) ; с; - (10,0 - 25,0) ; cg - (8,0- 25,0) . 

Від 700 до 1700 м 

7,0-8,83 м 
10,82-11,70 м 

163 (14,25) 

0,5-7,5 

Аргіліти, алевроліти, пісковики, рідше вапняки. На глибинах 
до 1 ООО м середні значення пористості 11,2 %, проникності -
2,9 мД; 1400 м - пористість до 3,8--4,2 %, проникність - 0,005-
0,008 мД 

Не закартовані 

Моноклінальне залягання, ускладнене флексурними переги-
нами та тектоючними порушеннями. 

У світах карбону - до 21 водоносних горизонтів у пісковиках і 
вапняках, водоупори - аргіліти. Водоприпливи у шахти прог-
нозуються: 380--470 мз/год на глибині до 1000 м; 200---
270 мз/год - нижче 1400 м. Мінералізація від 0,4-9,0 до 9,1 г/л
(середня 5-6 г/л) і збільшується з глибиною. Води сульфатне-
гідрокарбонатно-кальцієві 

Зв 'язаний газ малопроникних (газоводонасичених) колекторів. На площі під
рахунок зв'язаного газу проведений з врахуванням матеріалів дослідження на
явності зв'язаного газу на суміжній ділянці Гірська Глибока № 1 (Укр НДГРІ). 
На підставі цих матеріалів розраховані ресурси зв'язаного метану у пісковиках, 
які дорівнюють 1,1 млрд м3 на площі 87,5 км2 при щільності 12,5 млн м3/км2

.

Параметри та результати розрахунку собівартості газовидобувних робіт та 
обсяг видобувних запасів на площі Гірська Глибока представлені в табл. 1.47, 
1.48; на рис. 1.42 [69, 102] наведені кількісні показники ресурсів (геологічних 
запасів) вугільних родовищ території Гірська Глибока та розташованих поруч 
ділянок і шахт, матеріали яких використані при складанні ресурсної бази. 
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Гірськ� Глибока �о2 
m,-k, �д Г: -700-1700 150 '.J 

і 

/ 
·, ·--··-.

Хара1<111еристика ділянок: 

чисельник: ліворуч - стратиграфічний 

m,-k; �дг -700-1700 150.0 

інтервал оцінювальних 
вугільних пластів; 
праворуч - сумарні ресурси 
сорбованого газу млрд. м'; 

4 •• ===== 

знаменник: ліворуч - межі оцінки горизонтів, м 
праворуч - щільність газонасиченості 
пластів, млн.,і/км\ 

лІтераАІн - марка вугілля 

S - площа, км' 

Структури гуzільних родовищ: 

чисельник: стратиграфічний інтервал; 38'30' 

q-c/ О.45 1000-1100 

знаменник: mибина, м; 
праворуч - ресурси вільного газу 
(метану), млрд. м' 

� 
п 

ІІІ 

IV 

� 

С::Jщ 
• 

е 

f) 

� 

- границя геолого-промислових 
районів (ГПР) 

- Лисичанський ГПР 
- Мар'ївський ГПР 
- Алмазний mP 
- границі ділянок геолоrо-

промисповнх раІіонів 
- контур площі 

Гірська Глибока з ділянками: 

- Гірська Глибока-І; 

- Гірська Глибока-2; 

- Світланівська. 

- площі підвищеної метаноносності 
відкладів вугільних товщ 

/"·-··/ - границя області 

Лромисло•а характеристика zаз0-4уzільних родо•ищ (шахт): 

() .х. чисельник: ліворуч - стратиграфічний 

�-
-750-900 2.5 

інтервал оцінювальних 
вуrільних пластів; 
праворуч - ресурси (запаси) газу, 
млрд. м'; 

1наменник: ліворуч - нижній горизонт оцінки, м 
праворуч - ресурси газу, млрд. м'; 

.Х, - закриті шахти 

Рис. 1.42. Карта оцінки геологічних запасів метану вугільних родовищ 

площі Гірська Глибока [98] 
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Табл. 1.47. Характеристика площі Гірська Глибока для можливого видобутку газу (метану) з вугільних родовищ 

Номер 
ділян-

ки 

1 

2 

3 

1-3

Сумарна потужність 
вугільних пластів, м 

Стратиг-
рафічний 
інтервал супутніхробочих (>0,3 м) 

тз -k; 7,96 
11,04 

тз -kв 8,83 
11,70 

тз -kв 7,0
10,82 

Разом сорбованого газу

c
s
-c

1

2 2 
- -

Газоносність 
вугілля 

(м3 /т с.б.м) -
породи 

(м3/м3 п.) / 
метаморфізм 
вугілля (R,,) 

__п_ 
0,5-1,0 

_lL 
0,5-1,2 

___lL 
0,7-1,2 

0,5-7,5 
-

Всьоrо сорбованого та зв'язаного газу 

Межі оцінки 
за глибиною, м Середня 

площа з га-
зоносністю 

понад 
верхня нижня 10 м3/т, км2 

Сорбований газ (метан) 

700 1700 23 

1000 1700 50 

1000 1700 14,5 

700 1700 87,5 

Зв' язаний газ (метан) 

700 1700 87,5 

700 1700 87,5 

Сумарні ресурси газу (метану) 
сорбованого та вільного, млрд м3 Щільність 

Марка газонасиче-
вугілля ності, 

в робо- млн м3/км2 

в супут- в поро-чих пла- всього
никах дах 

стах 

2,6 0,85 - 3,45 дг 150,3 

4,8 1,5 - 6,3 ДГ,Г,Ж 126,0 

1,7 1,7 - 3,4 Г,Ж 231,0 

9,1 4,05 - 13,15 ДГ, Г, Ж 150,3 

- - - 1.1 - 12,5

14,25 162,8 

?' 
::І 
-·
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Табл. 1.48. Результати розрахунку собівартості видобутку 1 тис. м
3 

газу (метану)

з вугільної товщі на площі Гірська Глибока 

Площа, км2 87,5 

Вартість витрат з дегазації 1 км2 території з глибиною свердловин 1700 м, млн $/км2 8,05 

Середня щільність геологічних запасів метану у вугільних пластах, млн мз /км2 150,3 

Коефіцієнт перерахунку геологічних запасів метану у вугільних пластах у видобувні 
0,25 

запаси 

Сумарна щільність видобувних запасів сорбованого газу з вугілля, млн мз /км2 37,6 

Прогнозна щільність запасів зв'язаного газу у міжвугільній товщі, млн мз /км2 12,5 

Коефіцієнт перерахунку геологічних запасів у вмісних породах у видобувні запаси 0,1 

Сумарна щільність видобувних запасів зв'язаного газу вмісних порід, млн мз /км
2

1,25 

Сумарна щільність видобувних запасів, млн мз /км2 (п.5 + п.8) 38,9 

Собівартість видобутку 1 тис. мз метану, $/1 тис. мз 207 

Видобувні запаси, млрд мз 3,4 

6.1.2. Алмазна площа 

Алмазна площа розташована в межах Попаснянського і Перевальського 
районів Луганської області, частково Артемівського району Донецької області, 
на території Алмазного та Селезнівського геолого-промислових районів; про
стягається в субмеридіональному напрямку західніше полів шахт ім. Чеснокова, 
ім. Ілліча, «Брянська», ім. Дзержинського, «Анненська», «Краснопільська», 
«Замківська», «Ломоватська», «Вергелівська», «Комісарівська»; має розміри: з 
півночі на південь 24 км, з заходу на схід 4,27 км, загальна площа 102,5 км

2
• З

урахуванням неоднорідностей геологічної будови та геолого-пошукових пара
метрів вугільних пластів площа поділена на три ділянки: Миронівська Глибока 
(площею 29 км2), Санжарівська (50,5 км2) та Боржиківська (23 км2).

Площа розташована в північній зоні дрібної складчастості Донбасу, при
урочена до східної частини Калинівської синкліналі, яка ускладнює північно
східний схил Бахмутської улоговини. На півночі обмежена Ірмінсько-Пархомів
ською антикліналлю, на півдні - Анненською (Городищанською) антикліналлю. 
Обидві антикліналі належать до сундучного типу з крутими південними і поло-

. . . 

гими швн1чними схилами, що занурюються в захщному напрямку до приосьо-

вої частини Бахмутської улоговини під кутами 5--41 °. Між двома антикліналями 
розташовані асиметричні складки ІІІ та IV порядків, які ускладнюють південно
західний схил крупної Калинівської синкліналі П порядку. 

Тектонічну будову площі визначають насуви: Головний Ірмінський та 
Краснопільський Північний, які є крупними регіональними структурами і дріб
ніші: Санжарівський, Вільхівський, Брянський та ін. Розвинена сітка дрібноам
плітудних порушень: на 1 км2 площі їх приходиться в середньому понад 40.

Площа Алмазна належить до числа найбільш високометаноємних ділянок 
на заході північної зони дрібної складчастості Донбасу: середня газоносність 
дорівнює 22-33 м3/т г. м. (при максимальних 28-38 м3/т г. м) і збільшується як з
глибиною, так і в західному та південному напрямках. 
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6. Північна зона дрібної складчастості Донбасу

Вугільна товща представлена широким спектром груп метаморфізму: мар
ки вугілля змінюється від жирних до напівантрацитів. Площа також має склад
ну структурно-тектонічну будову. Ці два фактори зумовили складний характер 

. . 

розподшу вуглеводневих газш за площею. 
Ділянка Миронівська Глибока розташована в межах східної перикліналі 

Калинівської синкліналі на північно-східному схилі Ба:хмутської улоговини. 
Вугленосна товща ділянки представлена марками вугілля: жирним (Ж), коксів
ним (К), пісноспікливим (ПС) та пісним (П). Глибина поверхні метанової зони 
(ПМЗ) змінюється від 600 до 750 м (абсолютні відмітки 400-500 м) (рис. 1.43) 
[102]. Через значну глибину залягання всі вугільні пласти ділянки розташовані 
в метановій зоні. Склад природних газів у пробах, відібраних ВПТКВІ-65, ко
ливається в межах: метан - 79,23-98,7 %, етан - 0,44-1,12 %, пропан - 0,015-
0,195 %, вуглекислий газ - 0,0-3,62 %, азот - 0,62-18,54 %, водень - 0-0,074 %, 
гелій - 0-0,083 %, аргон - 0-0,22 %. 

На ділянці спостерігається підвищення природної газоносності вугільних 
пластів з глибиною і з підвищенням ступеня метаморфізму вугілля: від 15 м

з /т 
для жирних Ж, до 20 мз 

/т для марки КЖ і до 26 мз 
/т для марки К, ПС. Максима

льна природна газоносність вугілля коливається від 17,7 до 30,4 мз
/т, максима

льна прогнозна газоносність - від 23,0 до 31 мз /т г. м. (табл. 1.49). 

Табл. 1.49. Газоносність основних вугленосних світ площі Алмазна [94) 

Параметр 

Природна газоносність. 
3/ вуплля, м т г. м. 

Прогнозна газонос-
ність вугілля, м3

/т г. м. 

Марка вугілля 

Ділянка 
Миронівська Глибока Санжарівсько-Боржиківська 

світа 
с1 

2 
сб 

2 
c

s 
2 

с1 
2 

сб 
2 

c
s 
2 

15-26 17,7-30,0 18,4-30 11,3-27,3 15,4-30,6 10,0-38,9 

23-25 25-30,0 25-31 - - -

Ж,К Ж,К,ПС К,ПС,П К,ПС,П п П, HA(lA) 

На рис. 1.44, 1.45 як приклад наведена газоносність пластів вугілля тз та /6;

спостерігається дуже мінливий та неоднорідний розподіл метаноємності за 
площею, але простежується загальне збільшення значень ізогаз у південному 
напрямку. Загалом, ділянка належить до найгазоносніших у Донбасі. 

Санжарівська ділянка розташована на південному схилі Калинівської син
кліналі; Боржиківська - на західній перикліналі Анненської (Городищанської) 
антикліналі. Розвинені марки вугілля: на першій - коксівне (К), пісноспікливе 
(ПС), пісне (П), напівантрацит (НА); на другій - пісне (П) і напівантрацит (НА). 

Глибина ПМЗ змінюється: на першій ділянці - від -200 до -550 м; на другій 
ділянці - від -100 до -200 м; спостерігається поглиблення ПМЗ в північно-захід
ному та західному напрямках, мінімальні абсолютні відмітки (0-100 м) просте
жуються в південно-східній частині другої ділянки в межах перикліналі Горо
дищанської антикліналі. 
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Рис. 1.43. Карта поверхні метанової зони. Площа Алмазна [98]: 

1-2 - ізолінії поверхні метанової зони: достовірна (1), передбачувана (2); 3--4 - шахти діючі (3), за

криті (4); 5 - маркувальні вапняки; 6- тектонічні порушення; 7 - кою:ур перспективної площі Алма
зна з номерами ділянок; 8 - Санжарівсько-Боржиківський дослідно-промисловий полігон; 9 - границі

області
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6. Північна зона дрібної складчастості Донбасу

()№2-5 Кам'янка

№ 1-2 ім. Дзержинського 

() № 2 Замківська 

- - Україн'і::s,.
___ _,,,. � IJ

....._ ....._ ,; r №2Біс()

() Ніканор 7 ....,,, 

() №9-9 Біс 

@- площа Алмазна з ділянками:

® - Миронівська Глибока; 
ф - Санжарівська; 
@ - Боржиківська 

2 о 2 4 км 

1�1 1 1--soo 12 1�13 1--�--14 І� ls І� 1 6 І� 1 7 �8

�9 І() Нікшюр 110 І----------- ·111 [2]12 

Рис.1.44. Прогнозна карта газоносності вугільного пласта т3 (С2
7). Площа Алмазна [90]:

1 -границя поширення вугільного пласта т3; 2 -ізогіпси пласта; 3 -тектонічні порушення; 4 -ізога
зи; 5 -контур гірничих робіт; б -зона дегазації; 7 -контур перспективної площі Алмазна з номерами 
ділянок; 8 - Санжарівсько-Боржиківський ДП полігон; 9 - розвідувальні свердловини; 1 О - шахти; 
11-границі шахтних полів; 12-границі області
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Рис. 1.45. Прогнозна карта газоносності вугільного пласта 16 (С2
6
). Площа Алмазна [90]:

1 - границя поширення вугільного пласта /6 ; 2 - ізогіпси пласта; 3 - тектонічні порушення; 4 - ізога
зи; 5 - контур гірничих робіт; 6 - зона дегазації; 7 - контур перспективної площі Алмазна з номерами 
ділянок; 8 - Санжарівсько-Боржиківський ДП полігон; 9 - розвідувальні свердловини; 1 О - шахти; 
11 - границі шахтних полів; 12 - границі області 
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6. Північна зона дрібної складчастості Донбасу

Склад газів у вугленосних товщах змінюється досить широко і залежить в 
основному від ступеня вуглефікації, глибини залягання вугільних пластів і 
структурно-тектонічних умов. Зміни складу газу в залежності від ступеня вуг
лефікації вугілля представлені в табл. 1.50. Залежність хімічного складу газу від 
глибини залягання пластів наведені в табл. 1.51. Як видно з таблиць, зі збіль
шенням стратиграфічної глибини від пласта т3 до пласта k8 змінюється відсот
ковий склад: вміст метану та азоту збільшується, відповідно, від 89,04 до 
94,0 %; вміст вуглекислого газу та водню навпаки зменшується, відповідно, від 
0,96 до 0,53 % та від 0,25 до 0,06 %. 

Табл. 1.50. Склад основних компонентів газу у вугіллі різних марок (%) [90] 

Марка 
Глибина 

Вільний газ Сорбований газ 
вугілля CRi СО2 Н2 N2 CRi СО2 Н2 N2 

кж 
696- 79,3- 0,53- 0,06-- 5,75- 62,6--79,4 0,76- 0,89- 1,39-
1350 90,3 1,76 0,67 19,35 6,05 7,45 16,8 

пс 
364- 91,5- 0,41- 0-0,49 7-10,5 36,73- 1,79- 0,29- 12,5-
1151 99,6 0,67 81,3 8,30 2,55 54,0 

п 535-547 60,8- 0,58- 0,16-- 21,0- 57,0-81,2 1,27- 0,48- 24,20 72,3 1,32 0,36 38,0 4,28 18,2 
НА 559 74,50 1,16 0-0,44 80,50 4,80 0-1,02 14,90

Табл. 1.51. Зміни компонентного складу газу в залежності від глибини залягання 

вугільних пластів(%) [104, 107] 

Пласт Марка Середня Вільний газ Сорбований газ 
(світа) вугілля глибина CRi СО2 Н2 N2 CRi СО2 Н2 N2 

mз(С �) п,пс 903 89,04 0,96 0,25 6,06 81,0 2,35 1,03 14,76 

lб(С �) П,НА 1148 92,32 0,86 0,22 9,93 73,57 2,28 0,48 16,49 
ks П,НА 1349 94,0 0,53 0,06 13,72 75,39 2,36 0,89 12,10 

Вміст важких вуглеводнів у вугільних пластах сягає 2,6 м3/т г. м.: вміст ета
ну не перевищує 2,08 м3

/т г. м., пропану - 0,50 м3
/т г. м., бутану - 0,14 м3/т г. м. 

Розподіл важких вуглеводнів досить нерівномірний і обумовлений впливом сту
пеня метаморфізму вугленосної товщі та тектонічної будови. 

Газоємність Санжарівсько-Бойківської площі визначається різноманіттям 
марочного складу вугілля (К, ПС, П, НА), складною геологічною будовою, під
вищеною вугленосністю, різним ступенем обводненості вугленосної товщі. 

Спостерігається збільшення газоносності з глибиною до 1 ООО м значення 
коливаються від 5,0 до 20,0 м3/т г. м.; на глибинах 1000-1500 м - від 11,0 до 
30,6 м3/т г. м.; вище 1500 м - від 12,74 до 38,9 м3/т г. м. (табл. 1.52). Відмічаєть
ся досить інтенсивне нарощування металоємності до глибин 800-1 ООО м, глиб
ше 1 ООО м - практично припиняється. Газоносність вугільних пластів за резуль
татами випробувань визначена в світах: с; - коливається від 11,3 до 

27,3 м3/т г. м. (на глибинах 897-2071 м); с; - від 15,39 до 30,6 м3/т г. м. (на 

глибинах 1191-2298 м); cg - від 10,0 до 38,9 м3/т г. м. (на глибинах 885-

2439 м).
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Розділ 1. МЕТАН ВУГІЛЬНИХ РОДОВИЩ 

Табл. 1.52. Зміни з глибиною газоносності вугільних пластів 

Синонімика вугільних 
пластів за групами 

в 2 І І т1, тб , тб, ms + ms 

т4,тз,т2 
z;,15,14,zз 

k; ,kpK5,K3. 

Прогнозна газоносність вугільних пластів (м
3

/т г. м.) за глибинами 
залягання ( м) 

<1000 1000-1500 >1500

10,0-11,13 11,00-25,09 12,74 - 26,27 

5,0-20,0 14,68-27,9 15,51-23,97 

7,5-26,0 18,72-30,6 15,39-35,6 

10-20,62 28,74-31,0 21,81-38,9 

Колекторські властивості вмісних порід визначаються ступенем їхнього ка
тагенезу та інтенсивністю тектонічних порушень. Площа Алмазна за тектоніч
ним районуванням розташована в межах східної перикліналі Бахмутської улого
вини, де розвинені в основному плікативні дислокації П та IV порядків і значна 
. . . . . . . 

КІЛЬКІСТЬ тектоючних порушень, ЯКІ суттєво вплинули на розподш вшьних газ1в 
у вугільних товщах. За ступенем катагенезу площа розташована в зоні розвитку 
вугілля середнього та високого ступенів метаморфізму, тобто в області, де прак-

. . . . . . . 

тично вщсутю високопорисп шщаю колектори 1 переважають низькопорисп. 
Тому за цією ознакою ділянка може бути віднесена до малоперспективної для 
пошуків вільного газу у вмісних породах. Рекомендується супутнє опошукуван
ня цих відкладів при проведенні робіт з видобутку газу метану з вугільних плас
тів. Приведемо стислу характеристику газоносності вмісних порід. 

Розподіл вільного газу у вмісних породах досить складний. Пов'язане це зі 
складною геологічною будовою, значною кількістю структурних складок, фле
ксур та тектонічних порушень, розмаїттям типів і марок вугілля (Ж, К, ПС, П, 
НА), значною водонасиченістю вмісних порід (понад 30 водоносних горизонтів 
з дебітами до 1 О мз /год). Підвищена газоносність вмісних порід спостерігається 
в зонах підвищеної тріщинуватості, у присклепінних частинах складок, флексур 
та поблизу розривних порушень. Інколи спостерігається викиди газу на висоту 
до 20 м (св. Ц 435, Ц 449, Ц 516). У табл. 1.53 наведено перелік свердловин, в 
яких зафіксовані газопрояви на усті свердловини, визначені основні геолого
пошукові параметри вуглевмісної товщі. За цими матеріалами значення газоно
сності порід змінюються: на ділянці Миронівська Глибока - від 0,08 до 
5,8 мз /мз породи; на ділянці Санжарівська - від 0,28 до 3,38 мз /мз породи; на ді
лянці Боржиківська - від 0,04 до 0,29 мз /мз породи. 

Для підтвердження газопроявів і визначення характеру поширення газоно
сності за площею полігону проведені пластовипробування вмісних порід плас
товипробувачем КВІ-65. У результаті підтверджена підвищена газоносність 
Гончарівської антикліналі (пісковик N

1

2SN;, св. Ц 516), флексурного перегину в 

центральній частині площі (пісковик M
9
SN

1
, св. 435) насунутого крила Вільхів

ського порушення (пісковик M
5
SM

6
, св. 449), в зоні впливу Калинівського насу

ну (пісковик N
1
SM;

0
, св. 942) та ін. Можна зробити висновок, що підвищена га-

. . . . 

зоносюсть характерна для тр1щинуватих шсковиКІв 1 приурочена до антиклша-
льних складок різного порядку і зон дроблення розривних порушень. 
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Табл. 1.53. Результати досліджень газоносності вуглевмісних порід пластовипробувачем КВІ-65 на площі Алмазна [74] 

Номер 
Інтервал 

св. 

Ц 102 1162,5-1194,8 

Ц 102 1204---1238 

Ц 133 1320-1344 

Ц 152 1096--1100,2 

Ц422 839,5-868 

Ц435 941,3-1002,5 

Ц449 1202,7-1236 

Ц482 1316--1340 

Ц 516 750-770

Ц387 890-923

Ц387 1093-1134 

Ц394 1473-1492 

Індекс 

18 -16 

ls -16

k;-к9

ls -16

т9 -N
1 

m
9 -N

1 

Ms -т1 +Ms 

L6 -16 

N 2 

-N s 

І І 

1; -15 

К9 -k;

ks -k6

Дебіт газу, Пластовий 
Флюїд т, 

0С 
л/хв тиск,атм 

Ділянка Миронівська Глибока 

газ 1,44 42 90 

вода з газом 3,9 42,5 95 

вода з газом 28,8 46 107 

газ 0,23 38 39 

Ділянка Санжарівська 

газ 2,7 32 3,8 

газ 16,4 34 94,9 

газ 110 49-52 96,4 

газ 0,35 52 6,58 

газ 81 32 26,83 

Ділянка Боржиківська 

газ 5,2 32 10,2 

вода з газом 43,0 40 97 

газ 3,5 49 7,85 

Порис- Проник-
Газовий Газонос-
фактор, ність, 

тість, % ність, мД 
смз

/л м
з

/м
з 

4,7 5,8 

4,9 0,228 1700 0,083 

5.0 1900 0,09 

1,5 0,416 

6,73 0,013 0,28 

3,80 0,0256 3,25 

3,65 0,00401 3,38 

8,06 0,00794 0,52 

2,26 0,03155 0,52 

3,4 0,00697 0,29 

2,93 0,009 1576 0,04 

1,82 0,01079 0,165 
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Розділ 1. МЕТАН ВУГІЛЬНИХ РОДОВИЩ 

Ресурси вуглеводневих газів у вугільній товщі площі Алмазна. Сорбо

ваний газ (метан) вугільних пластів. Геологічні запаси не затверджені та не ви
пробувані в ДКЗ У країни. Площа за ступенем освоєння, запасами вугілля нале
жить до груп перспективних для будівництва шахт і розвідки. Підрахунок ре
сурсів сорбованого газу метану вугільних родовищ базується на матеріалах 
розвідувальних свердловин (понад 300), що пробурені на досліджуваній площі 
та поблизу неї. За відсутності достатньої кількості даних використовувалися 

. . . . . . . . 

параметри вугшьних пластш пошв шахт 1з ВІДПОВІДНОЮ штерполяц�єю до умов 
полігону. Це матеріали полів шахт ім. Чеснокова, ім. Ілліча, «Брянська», «Крас
нопільська», «Ломатська», «Зоринська», «Вергелівська», які межують з площею 
дослідження і розташовані гіпсометрично вище неї [68, 69, 74]. 

Підрахунок ресурсів виконаний окремо на ділянці Миронівська Глибока та 
разом на ділянках Санжарівська і Боржиківська. Загальна територія становить 
102,5 км2

, у тому числі на Миронівській Глибокій - 29 км2
, на Санжарівській і 

Боржиківській- 73,5 км2
• На ділянці Миронівська Глибока ресурси дорівнюють 

7,9 млрд мз на площі 29 км2 при щільності геологічних запасів 272,4 млн мз/км2
•

На ділянках Санжарівській і Боржиківській ресурси становлять 15 ,3 млрд мз на 
площі 73,5 км2 при щільності 208,2 млн мз/км2

•

Сумарні ресурси сорбованого газу на території Алмазна дорівнюють 
23,2 млрд мз на площі 102,5 км2 при середній щільності 226,3 млн мз/км2

•

Зв'язаний газ мшюпроникних колекторів. Підрахунок зв'язаного газу про
ведений з урахуванням матеріалів підрахунку природного газу в газоводонаси
чених породах на ділянці Миронівська Глибока [94]. На підставі цих матеріалів 
розраховані ресурси зв'язаного газу (метану) у малопроникних пісковиках, які 
дорівнюють 3,38 млрд мз на площі 102,5 км2 при щільності 33,0 млн мз/км2

; у 
тому числі на ділянках: Миронівська Глибока - 0,96 млрд мз на площі 29,0 км2

при щільності 33,0 млн мз/км2; Санжарівській та Боржиківській - 2,42 млрд мз

на площі 73,5 км2 при щільності 33,0 млн мз/км2 (табл. 1.54-1.57). 
Вільний газ. Його наявність у вмісних породах оцінена тільки окремими 

. . . . 

свердловинами за показниками газонасиченосп порІД, наявност1 газопроявш на 
їх усті, проявів суфлярів та викидів газу у шахтних виробках. За цими матеріа
лами Г. Задара у 2003 р. виділив і оконтурив площі підвищеної метаноносності 
порід Луганської області [102]. У контурі однієї з них розташована Алмазна 
площа, в межах якої газонасиченість окремих пісковиків коливається від 0,08 
до 5,8 мз/мз та прослідковані газопрояви на усті деяких свердловин. 

Ресурси вільного газу на площі робіт не пораховані через відсутність необ
хідних матеріалів по антиклінальних (купольних) структурах, для підрахунку 
запасів вільного газу. Крім того, постає питання доцільності проведення робіт з 
визначення перспектив теригенних відкладів, що пояснюється наступним. На 
площі Алмазній поширене вугілля в основному марок К, ПС, П та НА, що від
повідає ступеню катагенезу органічної речовини теригенних відкладів МК4,

МК5, АК 1 та АК2• Тобто за таких показників метаморфізму практично відсутні 
. . . . . 

високопорист1 шсковики 1 тому м1жвугшьна товща малоперспективна для по-
шуку ВІЛЬНОГО газу. 
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Табл. 1.54. Характеристика площі Алмазна для можливого видобутку газу (метану) з вугільних родовищ [68, 99] 

С�:упінь 
освоєння 
запасів 
вугілля 

Резервна 
група «а» 

Перепекти-
вю для роз-
відки 

Малопро-
никю коле-
ктори (газа-
насичені) 
ПІСКОВИКИ 

Ділянка 

Миронівська 
Глибока 

Санжарівська 
і Боржиків-

ська 

Миронівська 
Глибока 

Санжарівська 
і Боржиків-

ська 

Страти-
графіч-

ний 
інтервал 

m
6

-k;

тб -kз

С1 -C s 

2 2 

с 1 -C s 

2 2 

Сумарна по�:ужність Газоносність Межі оцінки вугільних пластів, м вугілля за глибиною, м 
(мз/т с.б.м)-

робочих супутніх породи (мз/мз п.) 
(>0,6 м) (>0,3 м) / метаморфізм верхня, ниж-

вугілля (Ro) м ня,м 

Сорбований газ (метан) 

12,6 7,2 
23,0 

800 1500 
0,91-2,6 

7,87 8,39 
10,0-38,9 

300 1700 
1,61-3,10 

Разом: 

Зв'язаний газ (метан) 

- -
0,08-5,8 

600 1500 
-

0,04-3,38 
300 1700 - -

-

Разом: 

Середня Сумарні ресурси сорбо-
ваного метану, млрд мз площа з ЩільністьМарка газонос- газонаси-

ністю робочі супутні
вугш- ченості,

понад всього ля млн мз/км2 

10 мз/т, пласти (>0,3 м)
км2 

29,0 5,3 2,6 7,9 
Ж,К, 

272,4 
ПС,П 

К, 

73,5 7,6 7,7 15,3 пс, 208,2 
п, 
НА 

102,5 12,9 10,3 23,2 - 226,3

29,0 - - 0,96 - 33,0

73,5 - - 2,42 - 33,0

102,5 - - 3,38 - 33,О
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Розділ 1. МЕТАН ВУГІЛЬНИХ РОДОВИЩ 

Табл. 1.55. Геолого-пошукова характеристика площі Алмазна [68, 99] 

Розміщення 

Заселеність 

Розміри площі, км2

Стратиграфічна приуро-
. . .

чеюсть вугшьних пластш 

Марки вугілля 

Відбивна здатність вітри-
ніту, Ro (серед.) 

Метаноємність, мз /т г. м.

Вміст метану в газі, % 

Глибини залягання плас-
ТІВ 

Сумарна товщина: 
робочих пластів 
супутників >0,3 м 

Щільність запасів, 
млн мз /км2 

( запаси,
млрд мз)

Газоносність вмісних по-
рід, мз /т породи

Вмісні породи 

Наявність куполоподібних 
прирозломних структур 

Тектонічна будова 

Водоносність порід 

Зона зчленування Воронезького масиву та північної зони дріб-
ної складчастості Донбасу; північні схили Петрівсько-Караї-
чевської та Лутугінської синкліналей 

Помірна 

358,0 - Лугансько-Краснодонська зона, в тому числі: 29 км2
-

ділянка Миронівська Глибока; 50,5 км2 
- ділянка Санжарівсь-

ка; 23,0 км2 
- ділянка Боржиківська

Відклади московського та верхньобашкирського ярусів ( світи 

CJ ,Cf ,С;) потужністю від 255 ДО 764 М (переважно 247-609 м) 

Ж, К, ПС, П - ділянка Миронівська Глибока; К, ПС, П, НА -
ділянки Санжарівська та Боржиківська 

Ж (0,91-1,15); к (1,61-1,71); пс (1,77-1,86); п (1,97-2,6); 
НА (2,6---3,10) 

Для пластів світ: с; -11,3 -27,3 ; cf -15,4 -30,6 ; 

cg -10,0-38,9 

79,23-98,7 - ділянка Миронівська Глибока; 
73,57-81,0 - ділянки Санжарівська та Боржиківська 

Від 200-800 до 1500-1700 м 

7,9-12,6 м 
7,2-8,4 м 

305,5 - ділянка Миронівська Глибока площею 29 км2 (запаси
8,86); 241, 1 - ділянки Санжарівська та Боржиківська площею 
73,5 (запаси 17,72) 

0,08-5,8 - ділянка Миронівська Глибока; 
0,04-3,38 - ділянки Санжарівська та Боржиківська 

Аргіліти, алевроліти, пісковики; пористість 1,5-5,0 % (ділянка 
Миронівська Глибока), 1,82-8,06 % (ділянки Санжарівська, 
Боржиківська); проникність 0,0228 мД (ділянка Миронівська 
Глибока); 0,007-0,0256 мД (ділянки Санжарівська, Боржиків-
ська) 

Прирозломні (насувні) структури прогнозуються вздовж Ірмін-
ського Головного тектонічного порушення. 

Моноклінальне залягання, ускладнене флексурними перегина-
. . . .. 

ми та штенсивною с�ткою р1зноман�тних порушень 

Водоприпливи в гірничі виробки коливаються від 
102-1148 мз /год, мінералізація води 1,4-3,8 г/л на
100-700 м; 1,7-19,0 г/л на глибинах 700-1680 м.
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6. Північна зона дрібної складчастості Донбасу

Табл. 1.56. Ресурси метану в межах ділянки Миронівська Глибока 

Стратиграфічний інтервал С ; -С ; ; m
6

-k; 
Марки вугілля ж,к,пс,п 
Сумарна потужність: робочих вугільних пластів (0,6 і більше), м; 12,6 

супутніх (0,30-0,59 м) 7,2 
Середня газоносність в м3/т г. м. 23,0 
Метаморфізм вугілля, Ro 0,91-2,6 
Глибини оцінки, м 600--1500 
Площа з газоносністю понад 10 мj/т г. м.; кмL 29 
Щільність газоносності, млн мj/кмL: 

сорбованого газу: оптимістичний варіант; 272,4 
песимістичний варіант; 182,7 

зв'язаного газу: оптимістичний варіант; 33,0 
песимістичний варіант 33,0 

Ресурси (геологічні запаси), млрд м3
:

Оптимістичний варіант 

Сорбованого газу у вугільних пластах 7,9 
в тому числі у неробочих пластах 2,6 
Зв'язаного газу у вмісних породах 0,96 
Всього ресурсів: 8,86 
Песимістичний варіант 

Сорбованого газу лише у робочих вугільних пластах 5,3 
Зв'язаного газу у вмісних породах 0,96 
Всього ресурсів: 6,26 

Табл. 1.57. Ресурси метану в межах Санжарівської та Боржиківської ділянок 

Стратиграфічний інтервал с; -С;,т6 -k3

Марки вугілля К, ПС, П, НА (lA) 
Сумарна потужність вугільних пластів, м: робочих (�0,6) 7,87 

супутніх (0,30-0,59 м) 8,39 
Середня газоносність в мj/т г. м. 10,0-38,9 
Метаморфізм вугілля, Ro 1,61-3,10 
Глибини оцінки, м 300--1700 
Площа з газоносністю понад 10 м3/т г. м.; кмL 73,5 
Щільність газоносності, млн мj/кмL: 

сорбованого газу: а) оптимістичний варіант; 208,2 
б) песимістичний варіант 103,4 

зв'язаного газу: в) оптимістичний варіант; 33,0 
г) песимістичний варіант 33,0 

Ресурси (геологічні запаси), млрд м3
:

Оптимістичний варіант 
Сорбованого газу у вугільних пластах 15,3 
в тому числі у неробочих пластах 7,7 
Зв'язаного газу у вмісних породах 2,42 
Всього: 17,72 

Песимістичний варіант 
Сорбованого газу лише у робочих вугільних пластах 7,6 
Зв'язаного газу у вмісних породах 2,42 
Всього: 10,02 
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Розділ 1. МЕТАН ВУГІЛЬНИХ РОДОВИЩ 

Параметри та розрахунок собівартості газовидобувних робіт на площі по
дано на рис. 1.46 і в табл. 1.58 [69, 71, 102]. 

Лромисло•а хара/(11/гристика 
lаЗtНІуlільних родо•ищ (шахт): 

() чисельник: лі60руч - стратиграфічний 
інтервал оцінювальних 
вуrільних пласrів; 

V 

чисельник: ліворуч - С1ратнrрафічний 

m1-k) 
...!О...дг -700-1700 150.0 

інтервал оцінювальних 
вугільних пластів; 
пра60руч - сумарні ресурси 
сорбованого газу млрд. м'; 

знаменник: ліворуч - межі оцінки горизонтів, м 
пра60руч - щільність газонасиченості 
пластів, млн.мJ/к,і; 

літерами - марка вугілля 

S - nлоща, км2 

c;-cJ 
о.45 

1000-1100 

чисельник: С1ратнrрафічннІ! інтервал; 
знаменник: rnибина, м; 
nра60руч - ресурси вільного газу 
(метану), млрд. м' 

- границя геолого-промислових 
районів (ГПР) � -=

-750 -900 2.5 пра60руч • ресурси (запаси) газу, 
млрд. м1; 

ІІІ 

IV 

V 

- Мар'ївський ГПР 
- Алмазний ГПР 

знаменник: лі60руч - ннжніІ! горизонт оцінки, м 
пра60руч - ресурси газу, млрд. м'; 

,Х, - закриті шахти 
i:J,. 

t:::щ 
о 
о 
0 

� 

� 
/° '·-·· 

• Сслсзнівськніі ГПР 
• границі ділянок геолого

промислових районів 
- �-онтур перспективної 1он11 
Алмазної з ділянками: 

- М1tронівська Глибока; 

- Санжарівська: 

- Боржнківська. 

- дослід110-пром11слов11й noлiro11 (ДПП) 
Санжарівсько-Боржиківськ11іі 

- площі підвищеної метаноносності 
відкладів вугільних товщ 

- границя області 

Рис. 1.46. Карта оцінки геологічних запасів метану вугільних родовищ 

площі Алмазна [98] 
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6. Північна зона дрібної складчастості Донбасу

Табл. 1.58. Параметри та розрахунок собівартості видобутку 1 тис. м
3 

газу (метану)

з вугільної товщі площі Алмазна 

Ділянка 

Миронівська Санжарівська 
Глибока та Боржиківська 

Параметр (S=29,0 км2

) (S=73,5 км2

)

варіант 

оптиміс- песиміс- оптиміс- песиміс-
тичний тичний тичний тичний 

Вартість витрат з дегазації 1 км2 з глибиною сверд-
ловин 1500 м та 1700 м, млн $/км2 7,7 7,7 8,06 8,06 

Сумарна щільність запасів метану у вугільних плас-
272,4/90 182,4 

208,2/ 
103,4 

тах / у тому числі супутніх, млн мз /км2 104,8 

Прогнозна щільність запасів метану зв'язаного газу 
у пісковиках міжвугільної товщі, млн мз /км2 33 33 33,0 33,0 

Коефіцієнт перерахунку геологічних запасів сорбо-
0,25 0,25 0,25 0,25 

ваного газу у видобувні 

Сумарна щільність видобувних запасів сорбованого 
газу, млн мз/км2 68,1 45,6 52,1 25,85 

Коефіцієнт перерахунку геологічних запасів зв'яза-
0,1 0,1 0,1 0,1 

ного газу у видобувні 

Прогнозна щільність видобувних запасів зв'язаного 
газу, млн мз/км2 3,3 3,3 3,3 3,3 

Сумарна щільність видобувних запасів сорбованого 
та зв'язаного газу, млн мз /км2 71,4 48,9 55,4 29,2 

Собівартість видобутку 1 тис. мз метану, $/1 тис. мз 108 157,5 145,6 276,5 

Видобувні запаси, млрд мз 2,1 1,4 4,1 2,1 

Ділянки Санжарівська та Боржиківська рекомендуються як полігон для 
проведення дослідно-промислових досліджень у межах території Алмазна. Ме
та робіт - визначення перспектив вугленосної товщі для видобутку газу (мета
ну) з вугільних пластів і шарів вмісних товщ. 

6.1.3. Лугансько-Краснодонська площа 

Лугансько-Краснодонська площа розташована в межах Краснодонського і 
частково Лутугінського районів Луганської області, в Краснодонському і част
ково Луганському геолого-промислових районах, її територія 385 км

2
• На заході

площа обмежується умовною лінією на відстані 25 км західніше річки Луган
чик, на сході - лінією кордону України і Російської Федерації, на півночі - гра
ницею Краснодонського ГПР, на півдні - границями полів шахт «Самсонівська 
Західна», «Молодогвардійська» та ім. 50-річчя СРСР. Зазначимо, що шахти від
працьовують ті ж самі пласти, що оцінені на півдні площі. Тому при визначені 
пошуково-геологічних характеристик вугільних пластів південної ділянки пло
щі матеріали територій шахтних полів використані як еталонні. 
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Розділ 1. МЕТАН ВУГІЛЬНИХ РОДОВИЩ 

Природна газоносність вугільних пластів площі змінюється досить широ
ко: від 6,0 до 20-25 м3 /т с. б. м. Обумовлено це, по-перше, факторами регіона
льного характеру, такими як ступенем метаморфізму та глибиною залягання 
пластів. По-друге, на газоносність пластів вугілля значно вплинули структурно
тектонічні умови. Тому газоносність вугільних пластів розглядається з ураху
ванням цих факторів, окремо на ділянках № 7 та № 8. 

Ділянка № 7. Розташована в межах північного моноклінального схилу та 
східного замикання Лутугінської синкліналі. Вугленосна товща представлена 
газовим, жирним і коксівним вугіллям. Глибина ПМЗ змінюється від 270 до 
440 м: у пластах світи с; вона коливається від 320 до 440 м; світ cg і с; - від 

270 до 390 м; світи ct - від 270 до 320 м. У західному напрямку у всіх оціню

вальних пластах спостерігається підвищення глибини ПМЗ: у всіх оцінюваль
них пластах ПМЗ розташована на відмітках -200-250 м за винятком пласта 
к�в - до -300 м (рис. 1.47). 

/ 
/ 

...._ ______ _ 

Умовні по:�начення: УСОЕНСЬКАОІВДЕННА ...,, �==-
'о.':"->о� 

· · 
""\ � r � 

Е2560 L.,SJ/ - свердловина з газопроявом та її 1юмср�'о11; .,. 

страТ11графічний горюонт rазопрояву r+т::��;J:!:��� 
4785 м.sm,r - свердловина з газопроявом на усті, 

стратиграфічний горизонт rазопрояву за даними КВІ 

Іс·"'::::>І - ізолі11ія відмітк11 поверхні мета11ової зони 

Ім І - маркуючі вапняки 

Q - гра�,111ця поля шахти та перспсктив11і діля11ки 

� • синкліналі 

- контур Луrансь,-о-Краснодонськоїї 
площі з номерами ділянок 

- коtпур структурно-тектонічних об'єJ...їів у 
підошві мос,-овського ярусу середнього карбону, 
за матеріалами сейсморозвідки ЗД (Марs-ова Г.Г., 
ТОВ "Вікойл", 2011 р) 

Рис. 1.47. Карта поверхні метанової зони [69] 

146 

4 ІКМ 



6. Північна зона дрібної складчастості Донбасу

Склад газу, визначений за пробою пластаК5 з глибини 836 м: метан - 81,7-
95,9 %; вуглекислий газ - від 0,45 до 9,2 %; азот від 1,4 до 9,0 %, важкі вуглево
дні - від 2,0 до 10,2 %. Газоносність вугільних пластів в синкліналі з глибиною 
збільшується досить інтенсивно (0,015 м3/т г. м.) до глибини 600-700 м, глибше 
інтенсивність нарощення сповільнюється до 0,007 м

3
/т г. м., а з глибини 1000-

1200 м практично припиняється. Природна газоносність вугільних пластів зрос
тає з глибиною: 4,0-4,5 м3/т г. м на глибині 400 м; 11,0-12,0 м

3
/т г. м. на глиби

нах 700-800 м; 12,4-22,9 м3/т г. м. на глибинах 800-1370 м. Прогнозна газонос
ність вугілля, обчислена множенням природної газоносності на коефіцієнт 1,3, 
який враховує втрати газу при дослідах, становить: 5,2-5,9 м3/т г. м. на глибині 
400 м; 14,3-15,6 м3/т г. м. на глибинах 700-800 м; 16,1-25 м3/т г. м. на глибинах 

800-1370 м (табл. 1.59, 1.60, рис. 1.48) [10, 90, 94, 96].

Табл. 1.59. Характеристика газоносності вугільних пластів за структурним фактором 

та ступенем метаморфізму 

Номер 
Глибина 

Газоносність вугільних пластів, 
ділян- Структура 

розвідки 
Світа Марка м3/т г. м. 

ки від-до середня 

Л утугінська синкліналь сб 
7 -1200

2 
Г,Ж, К 12,4-18,0 16 

( східна перекліналь) сз 
2 

с1 
2 дг 6,0-8,5 7,5 

сб 
2 г 6-10 9 

Новосвітлівська 
-1200 cs г 15-16 15,5 

синкліналь 
2 

с4 г 15-16 15,5 2 

сз 
2 г 15-18 16,5 

с1 
дг ДоlО 

8 
2 

Петрівсько-Караїчевсь- сб г 10-13 12,0 
ка синкліналь (північ- -1200

2 

cs г 13-15 14,0 ний схил) 2 

с4 г 13-15 14,0 2 

Петрівсько-Караїчевсь-
сб г 12-15 13,5 2 

ка синкліналь (центра- -1200 cs ж 17,0-20 18,5 2 

льна частина) с4 
2 жк 15-20 17,5 

Табл. 1.60. Газоносність робочих пластів Лугансько-Краснодонської площі 

Ділянка№ 7 
Пласти 

Показник 
z

в 

zв zв kІ
в k5 k2 

,] 

hi.
в

o hl 11; h
7 б з 2 7 

13 
8 

Природна газоносн. ву-
гілля, м3/т г. м. (max) 

12,4 12,4 12,4 19,4 18,8 22.5 18,7 24,4 22,9 22,9 20,2 

Прогнозна газоносн. ву-
15 15 15 - 20 20 20 25 25 25 20 

гілля, м3 /т г. м. (max) 

Марка вугілля за 
Гк Гк Ген 

Ген-
Гк 

Гк-
Жк Жк Кк Кк Кк 

ДСТУ 34 72-96 Жен Жк 
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Розділ 1. МЕТАН ВУГІЛЬНИХ РОДОВИЩ 

Показник 2 тб 

Природна газоносн. ву-
гілля, м3/т г. м. (max) 6,0 

Прогнозна газоносн. ву-
гілля, м3/т г. м. (max) 7,0 

Марка вугілля за 
ДГен ДСТУ 34 72-96 

Умовні позначення: 

2 О 2 4 .: .. 

==- ::::::::з 

2 ms

7,0 

7,0 

ДГ-
Ген 

39'30' 

39'30' 

Ділянка№ 8 

І 
ms

І 

т3 

7,0 8,5 

7,0 9,0 

ДГ- ДГ-
Ген Гк 

Продовжеют табл. 1.60 

Пласти 

!б zв kн kн .J + -Ів 
•Ін 

2 5 2 
13 13 13 

10,5 9,3 13,2 14,0 15,2 15,6 

10,0 10,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

Гк Ген Гк Гк Гк Гк 

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ 

Рис. 1.48. Прогнозна карта газоносності вугільного пласта із (С2 
4
) 

(за матеріалами [85, 94]): 

1 -границя поширення вугільного пласта; 2 -ізогіпси пласта; З -тектонічні порушення; 4 -ізобази, 
м3 /т г .м.; 5 -контур гірських робіт; 6 -зона штучної дегазації; 7 -розвідувальні свердловини; 8 -вер
тикальні стовбури шахт; 9-контур перспективних площ (ІІІ- Лугансько-Краснодонська, IV -Крас
нодонська Глибока) з перспективними ділянками (7 -Чапаївсько-Новоаннівська, 8 -Новосвітлівська, 
9 -Верхня, 1 О -Краснодонська Глибока) 

Збільшення газоносності вугілля та скупчення газів спостерігається в ме
жах флексурних перегинів Новоаннівських антикліналей; максимальне значен
ня газоносності спостерігається у присклепінній частині антиклінальної склад
ки (газоносність до 22-25 м3/т г. м.) 

Ділянка № 8. Розташована на північних моноклінальних схилах Петрівсь
ко-Караїчевської та Новосвітлівської синкліналей. Вугленосна товща представ
лена слабометаморфізованим довгополуменевим та газовим вугіллям. 
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6. Північна зона дрібної складчастості Донбасу

Глибина поверхні метанової зони простежується на відмітках -200-400 м: у 
пластах світи с� ,с; - на відмітках -200-300 м; cg (пласт k

5
) - -350 м; с; -

-300-350 м; с; - -400. В західному напрямку спостерігається поглиблення ПМЗ
у всіх робочих пластах до відміток -550-650 м. Склад природних газів в межах
цієї зони: метан - 80-95 %; вуглекислий газ - 2,0-7,0%; азот - 3,0-6,2 %; важкі
вуглеводні - 0-3,5 %; у газі присутні також гелій і водень.

Газоносність вугільних пластів синкліналей, в цілому, має низькі значен
ня - від 6 до 1 О мз /т с. б. м. З глибиною спостерігається збільшення газоноснос
ті до 15-18 мз/т с. б. м. на глибинах -1200 м у  світах c;,cg. Природна газонос-
ність робочих вугільних пластів за площею збільшується з глибиною і колива
ється від 6,0 до 15,6 мз/т с. б. м.; прогнозна газоносність вугілля - 7,0-
15,0 мз/т с. б. м. 

Газоносність вмісних порід. Підставою для дослідження вуглевмісних по
рід є таке. Північна частина (ділянки 8, 9) Лугансько-Краснодонської площі 
розташована в міжнасувній зоні (між Північнодонецьким та Алмазним насува
ми), де у минулі роки відкриті поклади вуглеводнів. Це Астахівське, Краснов
ське, Скосирівське, Самбурівське, Північнобілянське та Хлопівське родовища 
газу, які належать до категорії дуже дрібних, ближче до мікропокладів вільного 
газу (запаси газу від 0,3 до 1,7 млрд мз, максимальні до 3,3 млрд мз). Приуроче
ні поклади до ізоклінальних складок брахіантиклінального типу, стратиграфіч
но в основному до пісковиків середнього карбону, які й стали предметом дослі
дження на всій площі. Теригенні відклади вивчалися у стратиграфічному діапа
зоні середнього карбону у товщах світ с�, с;, cg, с; та с; , які перекриті мезо-
кайнозойською товщею потужністю до 340 м. Перспективними вважаються те
ригенні відклади верхньобашкирського та московського ярусів середнього кар
бону загальною потужністю близько 1350-2299 м; представлені пісковиками 
(22,5-46,9 %) та аргілітами (25,1-41,9 %). 

Перспективними з точки зору пошуку газонасичених колекторів є піскови
ки: у світі С� -h:

0
,h

1
Shl,H

4
SH

3
,H

3
SHi,H1

Sh7 
(на глибинах 987,0-1375,8 м); 

c;-i�SE2,ifSi;,i2Si�,I2SL1 (660-911 м); c;-K9sk;,k7Sk�,K6Sk2,к;sk;,к2Sk1 (376-

613 м),с; -l�SL4
,L1SL2 ; Сі -M7SM8

,m�SM�,m3SM4
,M1SM2 [94]. 

Основні характеристики пісковиків: 
1. Товщини. На рис. 1.49 представлена карта потужностей пісковику K 1SK 1

(світа cg); спостерігаються незначні коливання товщин від 30-50 до 75-100 м. 
Це дозволяє зробити припущення про досить рівномірне поширення за товщи
ною пісковиків ( алевролітів, аргілітів ). 

2. Пористість за площею змінюється від 6,2 до 9,9 %; проникність від 0,25
до 3,58 мД. Колекторські властивості пісковиків закономірно погіршуються з 
півночі на південь у відповідності до підвищення ступеня метаморфізму вугіл
ля. Так, на ділянці № 8 (вугілля марки Г) пористість пісковиків перевищує 10 і 
сягає 15-21 %, проникність - до 3,58 мД; південніше на ділянці № 7 (вугілля 
марок Ж, К) середнє значення пористості знижується до 6,2 %, проникність -
до 0,25 мД (табл. 1.61) [94]. 
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��-�\��jjjjjjjjjjj:::::::::::::::--
::: :: : : : : : :: : ::� :7: �::::::: :::: : 7-�-:: :: : : :: :: : : : :: : : :: : : : : : :-:- · 
�_t{f�-:�-·�-�·R· ��f.��--

5 о 5 JОкм 
- -

- -

Ровеньки 
о 

Умовні позначення: 

контур Лугансько-Краснодонської 
ПЛОЩІ з номерами ДІЛЯНОК 

І _500 І ізогіпси, м 

Потужність пісковиків, м: 

r7777;J 
tzLLLJ 

г::::::, 
шш

0-10

10-20

20-30

30-50

50-75

75-100

>100

Рис. 1.49. Карта товщин пісковику K1SK1 на структурному плані пласта k2 [83]: 

З. Газоносність. За площею змінюється досить широко від 0,1 до 7 мз/мз

породи; збільшується з півночі на південь у відповідності до збільшення ступе
ня метаморtізму вугілля: маркам вугілля ДГ -Г відповідає газоємність порід до 
0,2-1,0 мз/м ; Ж- 2,2-5,0 мз/м3; К- до 7,0 мз/м3. Прогнозна газоносність порід 
змінюється від 1,0 мз/мз (марка вугілля Г) до 7,0 м /мз (марка вугілля К) на ді
лянці № 7 і від 0,1 мз/мз (марки вугілля ДГ- Г) до 0,3 мз/мз (марка вугілля Г) на 
ділянці № 8 (табл. 1 .62 ) [94]. 
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6. Північна зона дрібної складчастості Донбасу

Табл. 1.61. Результати випробувань порід пластовипробувачем КВІ-65 

Характеристика 
випробувань 

Інтервал, м 

Ділянка№7 

264-1071

н1s'1!;
5 ' 

Ділянка№8 
східна частина західна частина 

338-1305 376-1375

т� -Мб L7
SL7 ; L1; K

б
Sk

2
; K2Sk1; 

h{0Sh(1 M6SmsK1-K2; М� К2-Кз; K1Ski; K1SLз; 
к ,) L1-l1; Кs-Кб; 1 - l3; 

Горизонти L2-l2; kf - k
5

; i�Sli; /2S/1; 

L-ll;K
7
Sk�; H1Sh1; 

К1
Н4SНз; 
НзSН1; 

Пористість, % 3,7-14,6 4,85-16,3 5,0-14,0 

Проникність, мД 0,009-1,97 0,005-29,52 -

Дебіт води з газом, л/хв 1,0-23 2,2---64 0,2-0,3 

Тиск, мПа 6,0-10,5 6,0-10,5 4,5-7,0 

Газоносність, мj /мj 
0,01-0,4 0,021-0,24 7-12

Дебіт газу, л/хв 0,08-1,0 0,4--0,7 -

Мінералізація, г/дмj 
2,0-20,0 1,5-76,0 -

Табл. 1.62. Газоємність вмісних порід Лугансько-Краснодонської площі 

Покрівні відклади, м 
283-340 290-302

Світа Ділянка№ 7 Ділянка№ 8 
Марка Прогнозна газоносн. Наявність Марка Прогнозна газоносн. Наявність 
вугілля порід мз /мз п. суфлярів вугілля порід мз /мз п. суфлярів 

с1 
2 

- - ДГ-Г ДО 0,1-0,3 

сб г ДО 1,0 г 0,3 
2 

cs Г-Ж ДО 1,0-2.2 
Можливі 

г 0,3 
Можливі 

2 суфляри суфляри 
с4 ж 1,0-5,0 г 0,3 

2 

сз 

2 
к 1-7 г 0,3 

Підвищену газоносність пісковиків слід очікувати, по-перше в районах 
флексурних перегинів та антиклінальних піднять. Грунтується припущення на 
матеріалах буріння св. № 3385, за якими на Новосвітлівських флексурах спо
стерігається збільшення газоносності порід до 7-12 мз/мз. По-друге, спостеріга
ється підвищена газоносність порід в зонах тріщинуватості вздовж Алмазного 
та Семенівського насувів, показники якої більші у піднасувній зоні порівняно з 
насувною за матеріалами випробувань пісковиків hз.oShз.80, і; si; та h

7
, і; k; на пів

нічному схилі Лутугінської синкліналі. 
Колекторські властивості вапняків на площі досліджені за матеріалами 

свердловини Новосвітлівської № 3385. Кавернозна пористість вапняків 
(К5 K6,K3,K2,Ki,L3 -Li,H�,H�,H5,H4,H3 ) утворилася в результаті вилугову-

вання та розчинення окремих компонентів у карбонатах. Пори вилуговування 
мають розміри 1-5 мм, але частіше 0,01-0,2 мм; інколи пори з'єднуються між 
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собою і утримують макрокаверни. Спостерігаються зони підвищеної газонос
ност1. 

За матеріалами буріння розвідувальних свердловин відмічені численні га-
.. . . . . . . . 

зопрояви на 1хн1х устях, по керну, у покршш та шдошв1 вугшьних пластш, са-
мо виливи та ін. (табл. 1.63) Це є ознакою наявності вільного газу (метану) у 
вмісних породах. Ці матеріали використані також під час дослідження поши
рення та оконтурення зон підвищеної метаноємності відкладів вугільної товщі 
[69, 74]. 

Табл. 1.63. Газопрояви зі свердловин Краснодонського ГПР [10] 

Номер св. Горизонт Глибина,м Фтоїд Дебіт, м
3/доб Газопрояви 

1 2 з 4 5 6 

ГО739 K1SK2 890-905 Газ з водою Немає заміру Газо-водяний фонтан висотою
10 м 

ГО830 K9Sl1 750 Вода з газом Немає заміру Газо-водяний фонтан 

ДО811 k1SK1 680-780 Газ Немає заміру Газовиділення на усті, у керні
краплинна-рідка нафта 

ДО818 k1SKз 700-750 Вода з газом Немає заміру Самовилив води з газом на усті
ДО819 K1SK2 850-900 Газ Немає заміру Газопрояви на усті 

ДО861 Нижче 172-207 Газ з водою Немає заміру Газопрояви при самовиливіН1 
ДО861 lцSh� 222 Газ з водою Немає заміру Самовилив води з газом 

ДО901 K9SK� 800-850 Газ Немає заміру Газопрояви при бурінні 

ДО901 k1sк: 900-950 Газ з водою Немає заміру Газопрояви при самовиливі
ДО903 k1SK2 Газ з водою Немає заміру Активні газопрояви 
ДО903 K2Sk; Газ з водою Немає заміру Активні газопрояви 

ДО968 K1SK� Газ з водою Немає заміру Газовиділення при бурінні 

Д1079 cs 
2 

Газ+нафта Нафтогазопрояви 

Е1669 k�SK9 290 Газ з водою 0,02 Бульбашки газу при самовиливі 
Е1837 Газ Газопрояви на усті 
Е1986 к1sк: 543 Газ з водою 768,0 Самовилив з виділенням метану 
Е1987 cs 

2 
670-780 Газ з водою Фонтанування з газовиділенням 

Е1988 КзSК4 155 Газ З ВОДОЮ 0,2 Самовилив з бульбашками газу 
Е1997 Газ з водою Газо-водяний фонтан 
Е2025 Газ з водою Газопрояви при фонтануванні 
Е2069 Газ з водою Газо-водяний фонтан 
Е2070 Газ з водою Газо-водяний фонтан 
Е2073 k1SK1 380 Вода з газом 96 Самовилив з газом 
Е2073 k1Sk2 650-677 Вода з газом Немає заміру Фонтанування під тиском газу
Е2073 k1Sl4 677-707,4 Вода з газом 43,2 Самовилив з газом 
Е2073 Нижче ij 727-733 Вода з газом 43,2 Самовилив з газом 
Е2536 Вода з газом Немає заміру Газопрояви на усті 
Е2560 11S1� Вода з газом Немає заміру Газовиділення при бурінні 
Е2578 Вода з газом Немає заміру Газопрояви 
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6. Північна зона дрібної складчастості Донбасу

1 

Е2630 

Е2657 

Е2711 

Е2719 

Е2955 

Е2955 

Е2961 

Е2961 

Е2962 

Е2963 

Е2963 

Е2973 

Е2973 

2 

MsSM� 

K1Sk2 
K7Sk� 

Ів SI 22 2 

I2SI; 

ізSІ; 

i2SI; 

і в SI 1 
2 2 

. в 
8 .

1 
1 2 1 2 

• І s· 
2

1 2 1 2

I1SI2
h1 Sh1 

7 8 

3 

657--672 

576-592,2

136-254

416,2 

493 

200-218

670--677 

Продовження табл. 1.63 
4 5 6 

Вода з газом Немає заміру Газопрояви 

Немає заміру Виділення газу з добутого керна 

Газ Немає заміuv Виділення газу з керна 

Вода з газом Немає заміру Самовилив води з газом 

Вода з газом Немає заміру Газопрояви при самовиливі 

Вода з газом Немає заміру Газопрояви при самовиливі 

Газ+вода Немає заміру Газопрояви при самовиливі 

Газ+вода Немає заміру Газопрояви при самовиливі 

Газ+вода Немає заміру Газопрояви при самовиливі 

Газ+вода Немає заміру Газопрояви при самовиливі 

Газ+вода 1008 Самовилив води з газом 

Газ+вода Немає заміру Самовилив води з газом 

Ресурси вуглеводневих газів у вугільній товщі Лугансько-Краснодон
ської площі. Сорбований газ (метан) вугільних пластів. Площа зони дорівнює 
358,0 км2 (ділянки 7, 8, 9), підрахункова - 307,5 км2 (ділянки 7, 8) (рис. 1.50) 
[69, 71, 102]. На площі 50,5 км2 (ділянка 9) геологічні запаси не підраховували-

. . . . .. . . 

ся, осюльки вугІЛью пласти щє1 дІЛянки за товщинами та газоємюстю визначе-
ні як малоперспективні для видобутку з них газу. 

Ділянки № 7 (Чапаївсько-Новоаннівська) та № 8 (Новосвітлівська) за сту
пенем освоєння запасів вугілля належить до резерву групи «а», тобто ділянки 
для будівництва шахт. Підрахунок ресурсів сорбованого газу вугільних родо
вищ базується на матеріалах розвідувальних свердловин досліджуваної площі 
та поблизу неї: кількість свердловин понад 1300; середня глибина 898 м; серед
ня щільність свердловин 4,9 св/км2

• Крім цих даних, проаналізовані й викорис
тані параметри вугільних пластів близько розташованих шахт і ділянок з відпо
відною інтерполяцією до умов Лугансько-Краснодонської зони: шахти «Луту
гінська», «Самсонівська Західна», «Молодогвардійська», «Дуванна», ім. Бара
кова, «Суходільська Східна», «Північна», ім. 50-річчя СРСР; ділянки Красно
донські Північні № 1 та № 2, Новосвітлівські № 1--4; Новоаннівська та Чапаїв
ська Східна. Оцінені вугільні пласти: на ділянці № 7 (Чапаївсько-Новоан-

• ) в в в ( • 6 
) 

1в ( • 5 
) 

1 
( 

• 4 
) 

в 1 в ( • ювська /7, /6 ,/3 ,/2 свпа С2 , k7 ,k5 ,k2 
сюта С2 , і3 свпа С2 , h;0,�,ll;, ,h, сюта 

З) • • l\r. 8 (Н 
· • 

) 
6 2 1 3 

( • 7) н в(І) ( • С2 на ДІЛЯНЦІ J-,O овосютшвська т2 ,т5 ,т5 ,т5 ,т свпа С2 ; /6,/2 свпа 

б) k ( • 5) в zн ( • 
4 ) в �,н ( • 

3) С2 , 5 свпа С2 , і3 , 3 свпа С2 , h;0,,'1o сюта С2 ; 

Межі оцінки ресурсів вугільних пластів за глибиною по падінню 1400 м 
(ділянка № 7) та 1500 м (ділянка № 8) по підняттю 200 м (ділянка № 8) і 400 м 
(ділянка № 7). 
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6. Північна зона дрібної складчастості Донбасу

За зольністю пласти вугілля належать до середньо- та підвищено-зольних, 
показник засміченості (Апл) не перевищує 40 %. Кількісний показник Апл дорів
нює середньомінімальним значенням - 12,3 % та середньомаксимальним -
26,0 % з урахуванням засміченості внутрішньопластовими породами, прошар
ками і ослабленими вуглистими породами в покрівлі та підошві пласта. Корис
на потужність робочих пластів дорівнює 0,6 м і більше; пластів-супутників -
від 0,3 м і вище. Газоносність вугільних пластів: на ділянці № 7 - 10-
25 м3/т с. б. м., (середня 14,0 м3/т с. б. м.); на ділянці № 8 - 2,5-20 м3

/т с. б. м. 
( середня 11,3 м3 /т с. б. м. ). 

На основі цих матеріалів із використанням методу аналогій та алгоритму 
виконаний підрахунок ресурсів (геологічних запасів) на Лугансько-Краснодон
ській площі. У табл. 1.64, 1.65 представлені характеристики вугільних пластів і 
розраховані ресурси (геологічні запаси) сорбованого газу (метану) вугільних 
родовищ Лугансько-Краснодонській зони. 

Табл. 1.64. Пошукова характеристика Лугансько-Краснодонської площі 

Розміщення 

Заселеність 

Розміри площі, км2

Стратиграфічна при-
. .

урочеюсть вугшьних 
пласт1в 

Марки вугілля 

Відбивна здатність ві-
триніту, Ro (серед.) 

Метаноємність, 
мз/т г. м.

Глибина залягання 

Сумарна потужність: 
робочих пластів разом 
з супутниками (>0,3 м) 

Щільність сумарних 
запасів, млн /км2 

(за-
паси, млрд мз)

Газоносність вмісних 
порід, мз /т породи

Вмісні породи 

Куполоподібні прироз-
ломні структури 

Зона зчленування Воронезького масиву та північної зони дрібної 
складчастості Донбасу; північні схили Петрівсько-Караїчевської 
та Лутугінської синкліналей 

Помірна 

358,0 - Лугансько-Краснодонська зона, в тому числі: 90 км2 
- ді-

лянка № 7; 2 17,5 км2 -ділянка № 8; 50,5 км2 -ділянка № 9

Відклади московського та верхньобашкирського ярусів середньо-

го карбону (світи с� ,с; ,cg ,с; ,с;) потужністю від 255 до 764 м

Г, Ж, К -ділянка № 7; ДГ, Г -ділянка № 8; Д, ДГ -ділянка № 9 

Д (0,4-{),5); дг (0,5-0,63); Г (0,57-{),88); Ж (0,9 1-1, 15); К ( 1, 1-
1,65) 

Для світ: с; -1,9-13,4 ; с;-с; -1,1-22,5; С 4
-с з -1 1-22 9

2 2 , 

аномальне збільшення в межах флексур до 25-30 мз/т г. м.

Від 200-400 до 1300-1400 м 

7,9-10,6 м 
8,3-12,3 м 

342 -ділянка № 7 площею 90,0 км2 (30,76)
125 -ділянка № 8 площею 2 17,5 км2 

(27 1)
13 1 -ділянка № 9 площею 50,5 км2 

( 6,6)

0--7,0 -ділянка № 7; 0--2,0 -ділянки № 8, 9 (на флексурах до 7-12) 

Аргіліти, алевроліти, пісковики. На глибинах до 1300 м значення 
пористосп 6,2-9,9 %, проникносп - 0,25-3,6 мД, на глибинах 
1500-- 1800 м пористість до 3,3---б,9 %, проникність -0,05-2,75 мД 

Новосвітлівська, Поливна, Давидо-Нікольська, Пархомівська, Но-
воаннівська, Надєждинська, Будьонівська, Східно-Бурчакська 
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Розділ 1. МЕТАН ВУГІЛЬНИХ РОДОВИЩ 

Продовження табл. 1.64 

Тектонічна будова 
Моноклінальне залягання, ускладнене флексурними перегинами, 
антиклінальними формами та тектонічними порушеннями. 

Водоприпливи в прнич1 виробки на дшянках: №7- 150--
180 мз/год, максимальні- 300-447; мінералізація 2,5-5 ,0 г/л на 
глибині до 1000 м; 10 ,0 г/л- на глибині до 1350 м; № 8 ,  9 - 190--

Водоносність порід 589 мз/год, максимальні- 380--630 м
з/год, мінералізація від 3 ,2 до

50 г/л (середня 35 г/л) зі зменшенням в західному напрямку до 

10 г/л. Води хлоридно-натрієві та гідрокарбонатно-хлоридно-
натр1єю 

Ресурси сорбованого газу Лугансько-Краснодонської зони становлять 
25,2 млрд мз, зокрема на ділянці № 7 - 16,7 млрд мз, на ділянці № 8 -
8,5 млрд мз. Державним балансом корисних копалин України станом на 
01.01.2011 р. перспективні та прогнозні ресурси (категорії С1, С2, Д та дз) у ме

жах площі не обліковані. 
Вільний газ (метан) вмісних порід. В межах зони проводилися підрахунки 

вільного газу в теригенних відкладах карбону в межах антиклінальних пасток 
та літологічно-обмежених і гідродинамічних пасток. 

Антиклінальні пастки (купольні структури та флексури). Підрахунок ві
льних вуглеводневих газів проведений в структурах Новоаннівських, Новосвіт
лівських, Поливній, Давидо-Нікольській [92]. Сумарні ресурси газу у цих стру
ктурах становлять 4,9 млрд мз. 

У роботі [95] описано також цілу низку структурно-тектонічних об' єктів, 
але їхні ресурси не враховані через їх залягання на великих глибинах (3150-
4375 м). Підрахунок в антиклінальних пастках, виділених на прогнозному рівні 
в роботі [88], не проводився через відсутність необхідних похідних даних 
(площі структур, їх глибини залягання, потужності пласта, газонасиченості та 
ін.). На нашу думку антиклінальні структури ( флексурні утворення) як на площі 
дослідження, так і загалом в межах північної зони дрібної складчастості Донба
су не мають інтересу з точки зору значного приросту запасів ВВ. Це обумовле
но передусім незадовільними умовами збереження покладів ВВ (наявність яких 
також потребує доказу) через відсутність надійної покрівлі. Інтерес з точки зо
ру наявності мікропокладів можуть мати лише ті структури, що відображені як 
мінімум у нижніх пластах перекривної товщі. До того ж на площі і поряд з нею 
пробурені чотири параметричні свердловини: Надєждинська-1, Пархомівська-1, 
Будьонівська-І, 2, а на північний захід від площі у межах міжнасувної зони, де 
розташована більшість структур, - Синьогірська-1. При бурінні цих свердловин 
нафтогазових покладів не виявлено. Негативний результат буріння обrрунтову
ється рядом факторів, але основними є низькі фільтраційно-ємнісні характерис
тики колекторів у теригенних відкладах карбону, відсутність покришок, складні 
умови залягання цієї товщі [81, 82]. 

Літологічно обмежені та гідродинамічні пастки прогнозуються на моно-
. . . . 

кшнальних схилах синклшальних складок у вщкладах московського та верхш 
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Ділянка 

№ 7 (Чапаївсь-
ко-Новоаннів-
ська) 
№ 8 (Новосвіт-
лівська) 

№ 7 (Новоан-
нівська) 
№ 8 (Новосвіт-
лівська) 
Поливна 
№ 9 (Давид0-
Нікольська) 

№ 7 (Чапаївсь-
ко-Новоаннів-
ська) 
№ 8 (Новосвіт-
лівська) 
№ 9 (Верхня) 

Стратиг-
рафічний 
інтервал 

[7-h7 

С26-С23 

m1-h1 

С27-С24 

З 2 
С2, С2 

З 2 
С2, С2 

С/, C2
.l 

cz
5,cz

4

Табл. 1.65. Характеристика перспективної Лугансько-Краснодонської площі 

Сумарна потужність Газоносність Межі оцінки за Сумарні ресурси газу, 

вугільних пластів, м вугіл
ля глибиною, м Площа з га- млрд. мз 

(мз/т г. м.)- ЗОНОСНlСТЮ 

порід у робо- у су-
супутніх 

понад 
путніх робочих (мз/мз п.)/ верх- нижня, 1 О мз /т с.б.м, у по- всьо-

(>0,3 м) 
чих (>0,3 метаморфізм ня,м м км2 родах го 

пластах
м) 

вугілля (R,)

Сорбований газ (метан) 

14,0 
7,3-13,49 8,3-12,3 

0,6-1,65 
400 1400 90 11 5,7 - 16,7

8,1-9,2 8,5 
11,3 

200 1300 217,5 4,93 4,78 8,5 
0,(н),8 

-

Вільний газ (метан) вмісних порід 

- - - 900 1300 - - - 3,26 3,26

- - - 600 1200 - - - 1,5 1,5 

- - - 900 1100 5 - - 0,3 0,3 

- - - 1000 1100 2 - - 1,5 1,5 

Зв' язаний газ (метан) 

1,0-7.0 
- - 400 1400 90 - - 10,8 10,8 

-

-

0,0-2,0 
200 1300 217,5 - - 2,33 2,33 -

-

- - - 200 1100 50,5 - - 0,54 0,54 

Марка 
вугілля 

г,ж,к 

ДГ,Г 

-

-

-

-

-

-

-

Щільність 
газонаси-
ченості, 

млн мз/км2 

186 

39,1 

36 

-

-

30 

120 

10,7 

10,7 
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Розділ 1. МЕТАН ВУГІЛЬНИХ РОДОВИЩ 

башкирського ярусів в межах Луганського та Краснодонського ГПР [32]. Наяв
ність цих пасток у відкладах карбону, тим більше збереження в них покладів 
ВВ на сьогоднішній день не доведені і потребують вивчення. Тому пораховані 
прогнозні ресурси в пастках цього типу, що дорівнюють приблизно 5 млрд мз, 
не враховані в сумарних геологічних запасах Лугансько-Краснодонської зони. 

Ресурси вільного газу на ділянках № 7, 8, 9, відповідно, становлять 
3,26 млрд мз, 1,8 млfд мз та 1,5 млрд мз ; загалом на Лугансько-Краснодонській
площі - 6 ,56 млрд м . 

Зв 'язаний газ малопроникних колекторів (водогазонасичених пісковиків). 
На площі дослідження підрахунок ресурсів проведений в межах ділянки Крас
нодонська Північна. Оцінка прогнозних ресурсів зв'язаного газу проведена в 
інтервалах глибин оцінки ресурсів вугілля і дорівнює 1,53 млрд мз на площі 
142,8 км2, щільність газонасиченості- 10,7 млн мз/км2, газонасиченість порід-
0-2,0 мз/т породи [94]. Ця площа використана як еталонна при підрахунку про
гнозних запасів на ділянках № 8, 9, оскільки їх геологічна будова, ступінь ме
таморфізму і ступінь вуглефікації близькі. Щодо ділянки № 7 для підрахунку
зв'язаного газу використані матеріали бізнес-проекту шахти «Комсомолець
Донбасу» як близькі за показниками ступеня метаморфізму вмісних порід [34].

Ресурси зв'язаного газу становлять: на ділянках № 7 - 10,8 млрд м3 ; № 8 -
2,33 млрд м3 ; № 9 - 0,54 млрд м3 ; на площі Лугансько-Краснодонської зони -
13,6 7 млрд мз. Але зазначимо, що на ділянках необхідно провести інвентариза
цію пластів мало проникних (щільних) пісковиків та сланцевих порід з метою 
визначення перспектив видобутку вуглеводневих газів вмісних порід кам'яно
вугільної товщі. Ресурси метану на кожній ділянці наведені в табл. 1.6 6-1.6 8. 
Розраховані сумарні ресурси (геологічні запаси) сорбованого, вільного і зв'яза
ного газу (метану) та щільність газоносності їх у пластах вугільної товщі пред
ставлені в табл. 1.6 9. 

Табл. 1.66. Ресурси метану в межах Чапаївсько-Новоаннівської ділянки (ділянка № 7) 

Стратиграфічний інтервал С � ---С � ; lгh1 
Марки вугілля Г,Ж,К 
Сумарна потужність вугільних пластів, м: робочих (0,6 і більше) від 7,9 ДО 10,6 

супутніх (0,30---0,59 м) від 8,3 ДО 12,3 
Середня газоносність в м3/т г. м. 14,0 
Метаморфізм вугілля, R, 0,6-1,65 
Глибини оцінки, м 400---1400 
Площа з газоносністю понад 10 м3/т г. м; км2 90 
Щільність газоносності, млн м3/км2

: Сорбованого газу 186 

Вільного газу: а) оптимістичний варіант; 36 
б) песимістичний варіант -

Зв'язаного газу: в) оптимістичний варіант; 120 
г) песимістичний варіант 10,7 
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6. Північна зона дрібної складчастості Донбасу

Продовження табл. 1.66 

Ресурси (геологічні запаси), млрд мз: 
Оптимістичний варіант 
Сорбованого газу у вугільних пластах (п.7хп.8) 16,7 
в тому числі у неробочих пластах 5,7 

Вільного газу у вмісних породах в інтервалі глибин 900--1300 3,26 

Зв'язаного газу у вмісних породах 10,8 

Всього: 30,8 

Песимістичний варіант 
Сорбованого газу лише у робочих вугільних пластах 11,0 

Вільного газу у вмісних породах -

Зв'язаного газу у вмісних породах приблизно 1,0 

Всього: 12,0 

Табл. 1.67. Ресурси метану в межах Новосвітлівської ділянки (ділянка № 8) 

Стратиграфічний інтервал 

Марки вугілля 

Сумарна потужність вугільних пластів, м: робочих (0,6 і більше) 

супутніх (0,30--0,59 м) 

Середня газоносність в м3 /т г. м. 

Метаморфізм вугілля, Ro 

Глибини оцінки, м 

Площа з газоносністю понад 1 О мз /т г. м; км2

Щільність газоносності, млн м3/км2
: Сорбованого газу 

Вільного газу: а) оптимістичний варіант; 
б) песимістичний варіант 

Зв'язаного газу: в) оптимістичний варіант; 
г) песимістичний варіант 

Ресурси (геологічні запаси), млрд мз: 
Оптимістичний варіант 
Сорбованого газу у вугільних пластах 
в тому числі у неробочих пластах 

Вільного газу у вмісних породах в інтервалі глибин 600--1200 м 

Зв'язаного газу у вмісних породах 

Всього: 

Песимістичний варіант 
Сорбованого газу лише у робочих вугільних пластах 

Вільного газу у вмісних породах 

Зв'язаного газу у вмісних породах 

Всього: 
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200--1300 
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39,1 
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-

120 
10,7 

8,5 
4,8 

1,8 

26,1 

36,4 

4,93 

-
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Розділ 1. МЕТАН ВУГІЛЬНИХ РОДОВИЩ 

Табл. 1.68. Ресурси метану в межах Верхньої ділянки (ділянка №9) 

Стратиграфічний інтервал -

Марки вугілля -

Сумарна потужність вугільних пластів, м: робочих (0,6 і більше) -

супутніх (0,30-0,59 м) -

Середня газоносність в м3/т г. м. -

Метаморфізм вугілля, R:, -

Глибини оцінки, м 200-1100

Площа дослідження, км2 50,5

Щільність газоносності, млн м3/км2
: Сорбованого газу -

Вільного газу: а) оптимістичний варіант; зо 

б) песимістичний варіант -

Зв'язаного газу: в) оптимістичний варіант; 100 
г) песимістичний варіант 10,7 

Ресурси (геологічні запаси), млрд м3
:

Оптимістичний варіант 
Сорбованого газу у вугільних пластах -

В тому числі у неробочих пластах -

Сорбованого газу у неробочих пластах -

Вільного газу у вмісних породах в інтервалі глибин 1000-11 ОО 1,5 

Зв'язаного газу у вмісних породах 5,1 

Всього: 6,6 

Песимістичний варіант 
Сорбованого газу лише у робочих вугільних пластах -

Вільного газу у вмісних породах -

Зв'язаного газу у вмісних породах 0,54 

Всього: 0,54 

Табл. 1.69. Сумарні ресурси газу (метану) та щільність газоносності вугільних товщ 

Лугансько-Краснодонської зони 

Сумарні ресурси газу (метану), млрд м3 
І щільність газоносності, млн м3/км2 

Параметр 

Сорбований газ 

Вільний газ 

Зв' язаний газ 

Разом 

Ділянка № 7 (S=90 км2
) 

. .

ОПТИМІСТИЧНІ 

16,7/186 

3,3/36 

10,8/120 

31,0/ -

песимістичні 

11,0/122 
-

0,96/10,7 

13,0/ -

Ділянка № 8 (S=217,5 км2
)

. . 

ОПТИМlСТИЧНl 

8,5/39 

1,8/8,3 

261/120 

271,3/ -

. . 

песИМlСТИЧНl 

4,9/22,5 
-

2,33/10,7 

7,23/ -

Ділянка № 9 (S=50,5 км2
)

. .

ОПТИМlСТИЧНl 

-

1,5/30 

5,1/100 

6,6/ -

песимістичні 

-
-

0,54/10,7 

0,54/ -

Розрахунок собівартості робіт на ділянках № 7, 8, 9 представлений в 

табл. 1.70. З трьох ділянок, розглянутих в межах Лугансько-Краснодонської 

площі, ділянка № 7 Чапаївсько-Новоаннівська рекомендується як полігон для 
проведення на цій території дослідно-промислових досліджень. Мета робіт
визначення перспектив вугленосної товщі для видобутку газу (метану) з вугіль-

. . . 

них пластш та шар1в вм1сних товщ. 
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6. Північна зона дрібної складчастості Донбасу

Табл. 1.70. Параметри та результати розрахунку собівартості видобутку 

1 тис. м
3 

rазу (метану) з вугільної товщі Лугансько-Краснодонської зони

Параметр 

Вартість витрат з дегазації 1 км2 з гли-
биною свердловин 1 ООО м, млн $/км2

Середня сумарна щільність геологіч-
них запасів метану у вугільних плас-
тах / у тому числі супутніх, млн мз /км2

Коефіцієнт перерахунку геолопчних 
. . 

запасш метану у вугшьних пластах в 
геологічні запаси метану у пісковиках 

Прогнозна щільність геологічних за-
пасів зв'язаного метану у пісковиках 
міжвугільної товщі, млн мз /км2

Прогнозна щільність геологічних за-
пасів вільного метану у пісковиках 
міжвугільної товщі, млн мз /км2

Сумарна щільність, млн мз /км2 сорбо-
ван ого та зв'язаного газу / вільного 
газу 

Коефіцієнт перерахунку геолопчних 
запас1в у видобувні сорбованого та 
зв'язаного газу / вільного газу 

Сумарна щільність видобувних запа-
. з

1 
2 

СІВ, МЛНМ КМ 

Собівартість видобутку 1 тис. мз мета-
ну, $/1 тис. мз 

Видобувні запаси, млрд мз

Чапаївсько-
Новоаннівська 

ділянка№ 7 
(S=90 км2

)

оптимі- песиміс-
стичний тичний 

7,4 7,4 

186/63 123 

0,646 -

120 10,7 

36 -

306/36 134/ -

4,15/1 4,15/1 

109,7 32,3 

67,5 230 

9,9 2,9 

6.1.4. Ділянка Краснодонська Глибока 

Новосвітлівська Верхня ділянка 
ділянка№ 8 №9 
(S=21 7 ,5 км

2
) (S=S0,5 км

2
)

варіант 

оптиміс- песиміс- оптимі- песиміс-
тичний тичний стичний тичний 

7,4 7,4 7,4 7,4 

39/22 17 - -

- - - -

120 10,7 100 10,7 

8,3 - зо -

159/8,3 27,7/ - 100/30 10,7/ -

4, 15/1 4,15/1 4,15/1 4,15/1 

46,3 27,7 54,1 2,6 

160 267,3 137 2847 

10,1 6 2,7 0,13 

Ділянка Краснодонська Глибока розташована на території Краснодонсько
го району Луганської області. Приурочена до північної зони дрібної складчас
тості Донбасу і знаходиться нижче полів шахт ім. Тюленіна (закрита у 1995 р.), 
«Молодогвардійська» (1998 р.), «Донецька» (1995 р.) і діючих шахт ім. Бара
кова й «Ізваринська» (Росія), які відпрацьовують вугільні пласти, оцінені в ме
жах ділянки. Ділянка складається з двох зон: північної, що охоплює частину ді-

. . . .. 

лянки резерву групи «а» шд т1єю ж назвою, та швденнш, яка, у свою чергу, є 

складовою частиною ділянки Краснодонська Південна. 
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Ділянка резерву групи «а» Краснодонська Глибока має такі межі: на півно
чі - вісь Ізваринської антикліналі, ізогіпса -750 м, далі на схід - ізогіпса 
-700 м, по пласту із 

1 
- площина зміщувача Дуванного насуву; на сході - держав

ний кордон України з Російською Федерацією; на півдні - лінія перетину плас
тів з Первомайським насувом (у його лежачому боці); на заході - по пластах kз н, 
k2 н, із 

1 
- ізолінії кондиційної потужності; по пласту k2 н - ізолінія кондиційної

зольності; по пласту k5 н - спільна з суміжним з заходу полем шахти ім. Барако
ва. По пласту і2 північною межею ділянки слугує його перетин з Урало
Кавказьким насувом. Середні її розміри в ширину - 3 км; за простяганням по
рід - 14 км; загальна площа - 42 км. Розміщена в межах цієї ділянки північна 
зона дослідно-промислового полігону займає східну частину площею 26 км2

•

Південна зона також займає східну частину площі ділянки Краснодонська 
Південна і має площу 22 км2 

( загальна площа ділянки Краснодонська Південна
становить 44 км2

). Південна границя площі проходить вздовж Краснодонського
насуву і на південний схід по південному крилу Вовчанської антикліналі. 

На ділянці пробурені 226 свердловин, середні розміри розвідувальної ме
режі - 4ООх5ОО м, в тому числі на площу І черги робіт - 3ООх450 м. Середня 
щільність свердловин на площі підрахунку запасів - 4,8 св./1 км2

; в тому числі
на площі І черги - 7,0 св./км2

•

Газоносність вугілля. Природна газоносність вугільних пластів залежить 
від їх глибини залягання, ступеня метаморфізму, структурної позиції відносно 

. . . . . 

складчастих 1 розривних порушень 1 зон тр1щинуватосп, вщ колекторських вла-
стивостей вугільних пластів і вуглевмісних порід. На ділянках і площах відкри-

. . . . . 

того залягання вугленосних вщклад1в природна газоносюсть вугшьних пластш 
змінюється від 5-15 мз/т с. б. м. на горизонтах -400-600 м до 20-37 мз/т с. б. м.
на горизонтах -1200-1600 м. У північній частині, де проведена оцінка, вміст га
зу у вугіллі досягає значної величини - 33,4 мз/т г. м.; середні його вмісти в
пластах коливаються від 10,0 до 25,0 мз /т г. м.

Пласт k2н має газоносність 10-15 мз/т г. м. Розривні порушення по-різному
впливають на газоносність. У деяких випадках газоносність поблизу порушень 
збільшується до 23 мз/т г. м. (св. № Е2670, Е2816 та ін.). У інших випадках га
зоносність поблизу порушень знижується до 7-9 мз/т г. м. (св. № Е2629, Е2880
та ін.) на відмітках -1 ООО м. Підвищена газоносність характерна для східної час
тини території у блоці, що обмежений Дуванним та Урало-Кавказьким насува
ми [90]. 

Пласт із 
1 має більш високі значення газоносності - 22-25 мз /т г. м. Газоно

сність цього пласта у порівнянні з пластом k/ більш витримана за простяган
ням та падінням, побудовані ізогази пласта (рис. 1.51) мають прямолінійний ха
рактер. Вплив насувів на газоносність неоднозначна. У деяких випадках газо
носність поблизу насувів збільшується до 16-22 мз/т г. м. (св. № Е2681, Е2873
та ін.), а інколи знижується на тих самих відмітках до 10 мз/т г. м. (св. № Е2983,
Е2766 та ін.). 

Всі оцінені на ділянці вугільні пласти розташовані в метановій зоні. Гли
бина поверхні метанової зони в межах ділянки знаходиться на відмітках 200 м 
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Рис. 1.51. Фрагмент прогнозної карти газоносності вугільного пласта із (С2 
4
) в межах 

ділянки Краснодонська Глибока [85, 94]: 

1 - границя поширення вугільного пласта і3; 2 - ізогіпси пласта; З - тектонічні порушення; 4 - ізоба
зи; 5 - контур гірських робіт; 6 - зона дегазації; 7 - розвідувальні свердловини; 8 - вертикальні стов
бури шахт; 9 - границя шахти (ділянки); 1 О - границя області 

та нижче. З наближенням до північного крила Сорокінської антикліналі, яка 
ускладнена дрібними порушеннями, поверхня метанової зони підвищується до 
значень -1 ОО м, а на західному замиканні антикліналі - до О м. Зона природної 
дегазації в межах площі Краснодонська Глибока в пластах каменської світи 
поширюється до глибин -200 м та -300 м. 

Спостерігаються локальні зони підвищеної газоносності пластів, що при
урочені до флексурних перегинів, апікальних частин антикліналей, до зон дро
блення поблизу розривних порушень. Склад природного газу коливається та
ким чином: кількість метану перевищує 75 %; вміст важких вуглеводнів - від 
3-0 до 8,0 %, азоту- від 3,0 до 10,0 %, СО2 - 9,8 %, водню- від О до 4,5 %. За
галом, розподіл компонентного складу газів в межах ділянки підпорядкований
загальним закономірностям: відсотковий вміст метану у вугіллі та вмісних по
родах збільшується зі збільшенням глибини залягання. Вміст метану змінюєть
ся від 91,5 % на глибині 750 м до 93,5 % на глибині 1250 м. Вуглекислий газ на
тих самих відмітках має значення від 0,53 до 0,66 %. Вміст водню та азоту зме
ншується зі збільшенням глибин відповідно від О, 18 % та 8,34 % на глибині
750 м до 0,08 % та 4,77 % на глибині 1250 м. Середні значення компонентного
складу газів представлені в табл. 1. 71.

Газоносність вмісних порід. Прогнозна газоносність вмісних порід на ді
лянці Краснодонська Глибока коливається від О, 1 до 4,0 мз /мз породи. Газонос
ність сланців на глибинах -950 м становить 1,02 мз/т [10]. 
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Розділ 1. МЕТАН ВУГІЛЬНИХ РОДОВИЩ 

Табл. 1.71. Компонентний склад газів на ділянці Краснодонська Глибока [90] 

Склад газу, % 

СО2 І Н2 І СН4 І N2 
Вільний 

0-2,5 І 0--4,5 І 0-98,0 І 0-10
Сорбований 

�,6 І 0,5-82,1 І 3,4-93,5 І 0,4-85,7 

Проникними пластами-колекторами в районі є товщІ пісковиків, яю по-
. . всюдно заповнею пластовою водою, водою з розчиненим газом, а школи - га-

зом. Для виявлення пластів-колекторів у товщі вмісних порід та характеру їх 
заповнення застосовувалися методи промислової геофізики та газового карота
жу, визначалася пористість [89]. 

У світі С/ переважають малопотужні (2-3 м, інколи до 10 м) та невитри
мані пісковики. Найбільш витриманими є пісковики L2sf2 (потужністю 4-7 м) та 
L1sf1, потужність яких в окремих свердловинах сягає 25-30 м. Усі пісковики 
світи С2 

6 водоносні.
У світі С/ найбільш потужні та витримані пісковики переважають у верх

ній частині розрізу та у нижній. У верхній частині розрізу розвинений витрима
ний пісковик K9sk/ («рубіжний») потужністю від 6-20 до 47 м, який на більшо
сті території є вод0- та водогазоносним. Нижче за розрізом залягає відносно ви
триманий пісковик K8sk9 незначної потужності ( 4-8 м. ). Під ним залягає доста
тньо витриманий пісковик K/sk7

1 потужністю 7-22 м. Ще нижче залягає піско
вик K7sk7 н_ що має потужність від 5 до 33 м. 

У середній частині розрізу залягає витриманий за простяганням, але неви
триманий за товщиною пісковик K/sk5 н, який є підошвою вугільного пласта 
k5 н. Потужність цього пісковику на ділянці Краснодонська Глибока становить 
13 м. Він також є вод0- та газоносним. Далі за розрізом залягає невитриманий 
пісковик K4sk/ потужністю від 3-14 до 30 м. 

Для нижньої частини розрізу характерним є витриманий пісковик K3sk3 
1

(«лисій») з потужністю від 5-20 до 35--40 м. Він залягає у покрівлі вугільного 
пласта k2 н. Пісковик водо- та водогазоносний у всьому районі. У самому низу 
світи С/ залягає характерний та витриманий пісковик K1sk/ («кабачковий»). 

Світа С2 
4 представлена переважно сланцями піщано-глинистими та глини

стими. Пісковики тут рідкісні, невитримані, малопотужні. З найхарактерніших 
можна виділити такі: I3si/, I}si3 Н, I2si/. Потужність їх в середньому змінюється 
від 3-5 до 9-15 м. Пісковики вод0- і водогазоносні. 

Найбільш характерними та витриманими за товщиною у світі С} є такі пі-
н 

1 
h Hlh н � � .  H0hl � сковики: 10 s 11, 6 s 10 та потужнии «першинськии» п1сковик 5 s 6 , якии

. . Н 1 hн· н 0 h 3 подІляється на ДВІ пачки - 5 s 9 І 5 s 8. агальна товщина «першинського» 
пісковику понад 1 ОО м. Пісковик вод0- та газоносний. 

На ділянці Краснодонській Глибокій найдетальніше вивчена газоносність 
порід центрального та північного блоків, меншою мірою - західного та східно
го. Досліджувались інтервали глибин 452,3-1529,6 м. З більшості свердловин 

164 



6. Північна зона дрібної складчастості Донбасу

. . . . .. . 

припливш з шсковиюв не отримано, що свщчить про 1хню низьку проникюсть. 
У свердловинах, які розташовані у донній частині Дуванної улоговини, з піско
вику K3sk3

1 був отриманий приплив газу та води з газом дебітом від 0,5 до 
9 л/хв. Пісковик випробовувався у інтервалі глибин 980-1393 м. 

З пісковику K1sk/ отриманий один приплив газу і у десяти випадках при
пливи води та води з газом дебітом 2,5-75,0 л/хв. Пористість пісковику невисо
ка - 3,7-7,9%, а проникність - 0,009-0,415 мД. Інтервал випробовування піско
вику K1sk/- 973-1529,6 м. 

У цілому ділянка належить до числа найгазоносніших у Донбасі. Вугілля і 
. . . . 

газ д1лянки вщнесею до загрозливих за викидами, у шсковиках прогнозується 
низький ступінь викидонебезпечності. В Держбалансі України [70, 71] запаси 
вугілля ділянки становлять: балансові категорій В, С 1 - 86377 тис. т, С2 -

5009 тис. т, забалансові категорій С 1 - 6473 тис. т. Ці запаси розташовані нижче 
ізогіпси -700 м у лежачому боці Дуванного насуву до перетину пласта з площи
ною зміщувача останнього (табл. 1.72-1.74) [94]. 

Табл. 1. 72. Запаси вугілля у північній частині площі Краснодонська Глибока 

Індекс ш�аста 
Марка Балансові запаси,тис.т Позабалансові 
вугілля А в С1 А+В+С 1 С2 запаси, тис. т (С1) 

ks
н Кк - 1045 4273 5318 - 978 

k/ Кк - 1367 8497 9864 - 2537 

k2

H Кк - 13920 14169 28089 1716 241 

пек - 549 366 915 - -

Всього: - 14469 14553 29004 1716 3756 
. 1 Кк 977 8692 9669 1067 354 13 -

пек - 4959 17497 22456 978 1347 

Пк - 2068 4356 6424 - 297 

Всього: - 8004 30545 38549 2045 1998 

і2 пек - - 299 299 971 25 

Пк - - 3343 3343 277 694 

Всього: - - 3642 3642 1248 719 

Всього кокс. - 24885 61492 86377 5009 6473 

Кк - 17309 35631 52940 2783 4110 
Ут. ч. на кар-

пек 5508 18162 23670 1949 1372 -

тах 
Пк 2068 7699 9767 277 991 

Табл. 1. 73. Розподіл балансових запасів вугілля за товщиною вугільних пластів 

(північна частина площі) 

Категорія запасів 
Інтервали потужності, м 

Всього 
Кондиція - О, 7 0  0,71-1,0 0 1,01-1,2 0 1,21-1,50 Понад 1,50 

А+В+е1, тис. т 18363 48703 14374 2949 1988 86377 

е2,ТИС.Т 1702 1955 - 1352 - 5009 
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Табл.1.74. Розподіл балансових запасів вугілля за глибиною залягання 

(північна частина площі) 

Категорія запасів 
Інтервали глибин, м 

Всього: 
0-600 600-900 900-1200 1200-1500 1500-1800 

А+В+С 1, тис. т - 322 18424 41105 26526 86377 

С2,ТИС.Т - - 910 3275 824 5009 

Ресурси метану вугільної товщі та прогнозна собівартість його видо

бутку на ділянці Краснодонська. Вільний газ вмісних порід. У межах площі 
підрахунки запасів та ресурсів вільного газу в теригенних відкладах карбону не 
проводились. Враховуючи, що відклади карбону на площі досліджень виходять 

. . . . 

на денну поверхню, а невеличю антикшналью структури знаходяться в зою ме-
. . . . 

танового виютрювання, очІкувати покладш вшьного газу у таких структурах 
навряд чи можливо. До того ж, на всій площі теригенні колектори відрізняють
ся дуже поганими колекторськими властивостями. 

Сорбований газ вугільних пластів. Площа ділянки дорівнює 48 км2
• Вона 

. . . . . 

подІляється на двІ зони- швючну та швденну, кожна з яких характеризується 
. . . . . 

рІзним ступенем освоєння ресурсш та прогнозних запасш як вугшля, так І газу. 
Північна зона за ступенем освоєння запасів вугілля належить до резерву 

групи «а», тобто є ділянкою для будівництва шахт. Загальна площа цієї ділянки 
становить 42 км

2
• На частині цієї площі розміром 26 км

2 
були оцінені геологічні

запаси, величина яких - 2, 1 млрд мз. В перерахунку на всю площу розміром
42 км

2 
геологічні запаси становлять 3,4 млрд м

з (табл. 1.75). Структура запасів:
у робочих вугільних пластах - 1,5; у супутниках - 1, 7; у вмісних породах 
0,2 млрд м. 

Геологічні запаси Південної зони площею 44 км
2 

оцінювались на частині 
цієї території розміром 22 км

2 
і становлять 1,0 млрд м. В перерахунку на всю 

площу - 2,0 млрд м. 
Обидві частини ділянки відрізняються як параметрами вугленосності, так і 

глибинами залягання порід, що оцінюються. У табл. 1. 7 6 представлені характе
ристики вугільних пластів та розраховані ресурси (геологічні запаси) сорбова
ного газу, а характеристика площі наведена в табл. 1.77. 

Табл. 1. 75. Оцінка газоносності на площі Краснодонська 

Сумарна по-
Межі оцінки Середня 

тужність вугі- Загальні геологічні 
Пласти, льних пластів, Газонос-

за глибиною, площа з 
запаси газу, млрд. м

3 Щіль-

що оці- ність, м газонос- ність, 
м 

ністю млн м
3
/ 

нюються 
робо-

супут- м
3
/т с.б.м. 

>10 м
3/т,

в робо- в супу- км2 

ніх, 
верх- ниж- в по- всьо-

км2 чих тниках, 
чих 

(>0,3 м) 
ня,м ня,м 

(>0,3 м) 
родах го 

пластах 

Північна частина 

ks-i2 4,05 5,0 22 950 1625 42 1,5 1,7 0,2 3,4 81 

Південна частина 

С/--С/ 3,06 5,74 18,2 300 850 44 0,9 1,1 - 2,0 45 
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Табл. 1. 76. Ресурси та запаси rазу на ділянках та шахтних полях Краснодонської ГРП 

Ступінь Стратигра- Глибина Запаси Ресурси освоєння Назва ділянки фічний ін- оцінювання, газу, млрд м3 Марка газу, запасів (шахти) вугілля 
вугілля тервал м С1--С2/(С1+С2) млрдм3 

Краснодонська 
k5

H
-[2 -1625 1,5-1,7/3,2 К, ПС,

-

Глибока п 
Ділянки 

Краснодонська С2
4-С2

5 -850 0,9-l,1/2,0 П, НА-

Південна 

Ім. Тюленіна zв .J -870 0,4---0,3/0, 7 ж,к, 
3 -13 -

пс Закриті 
шахти «Донецька» / в . І 3 -13 -600 - 0,6-2,3/2,9 ж,к

«Молодої гвардії» k Ів k 
4

7 - 5 -650-750 - 0,8---0, 1/0,9 Ж, К

Табл.1.77. Пошукова характеристика ділянки Краснодонська 

Розміщення 

Заселеність 
Розміри площі, км2 

Стратиграфічна при-
. . урочеюсть вугшьних 

пласпв 

Марки вугілля 

� (серед.) 

Метаноємність, 
м3/т с. б. м.

Глибини залягання ву-
. .гшьних пластш 

Сумарна потужюсть: 
робочих пластів разом 
з супутниками >0,3 м 
Щільність сумарних
запасів, млн м3/км2 (за-
паси, млрд м3

) 

Газоносність вмісних 
порід, м3 /т породи

Вмісні породи 

У північній зоні дрібної складчастості Донбасу нижче полів за-
критих шахт ім. Тюленіна, «Молодогвардійська», «Донецька» і 
діючих шахт ім. Баракова й «Ізваринська» (Росія) 
Помірна 
48 (північна частина - 26; південна частина - 22) 

Відклади московського та в�хньобашкирського ярусів середньо-
го карбону (світи С/, С2

4
, С2 ) потужністю від 370 до 1125 м 

4Ж, 5К, 6ПС, 7П - у північній частині ділянки; 5К, 6ПС, 7П, 
8НА - на півдні ділянки 
4Ж-5К (1,15-1,5); 5К--6ПС (1,5-2,2); 7П-8НА (2,2-3,5) 
На півночі - для пластів світи С/ (пласти k5

н; k3
н; k2

н) - від 10 до 
30 (середні 15-20); для пластів світи С/ (пласти і3 1

, і2) - від 20 до 
34,4 ( середні 22-25). На півдні - для пластів світи С2 

4 
- від 5 до 15 

(min у виходах пластів у зону метанового вивітрювання); для пла-
стів світи С2

3 
- від 20 до 37. Аномальні значення поблизу насувів

та в межах флексур 

На півночі - 950--1650 м; на півдні - 300--850 м 

На півночі - до 9,05 м; на півдні - до 8,8 м 

На півночі - 81 (запаси на площі підрахунку 26 км2 - 2,1);
на півдні - 45 (запаси на площі підрахунку 22 км2 - 1,0)

1,02 на глибинах до -950 м 

Аргіліти, алевроліти, пісковики. Середні значення пористості 
3,7 - 7,9 %, проникності - 0,009---0,415 мД 
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Наявність куполопо-
дібних прирозломних 
структур 

Тектонічна будова 

Водоносність порід 

Продовжею-tя табл. 1. 77 

Порічна, Шевирівська, Власівська (Сорокінська антиклінальна 
зона) 

Складна, пов'язана з насувами Дуванним, Урало-Кавказьким, Пе-
рвомайським, Краснодонським; кути падіння на крилах струк-

тур-до 70°

Водоприпливи в гірничі виробки - 120--1860 м3/год, максималь-

Нl- 180-245; 
. . . 

мшерал1зац�я до 3,4 г/л на глибині 1250 м; ДО

5,0 г/л - на нижніх горизонтах. Води гідрокарбонатно-хлоридно-
натр1єю 
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7. Першочергові напрямки подальших геологорозвідувальних робіт

7. ПЕРШОЧЕРГОВІ НАПРЯМКИ ПОДАЛЬШИХ
ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ РОБІТ 

У результаті досліджень з визначення перспективності вугленосних товщ 
складчастого Донбасу на видобуток вугільного газу-метану, виділено низку по
лігонів для постановки дослідно-промислових робіт: Самарсько-Гапіївський, 
поля шахт «Білицька»-«Краснолиманська» Красноармійського ГПР і «Жовтне
ва»-«Лідіївська» Донецько-Макіївського ГПР, Чапаївсько-Новоаннівський і 
Санжарівсько-Боржиківський полігони. 

7 .1. Самарсько-Гапіївський дослідно-промисловий полігон 

Самарсько-Гапіївський дослідно-промисловий полігон (ДІШ) розміщений 
у межах Нікольсько-Райської площі, яка характеризується високою щільністю 

. . . . . 

геолопчних запасш вугшьного газу-метану та, в поршняню з другими площа-
ми, меншим співвідношенням щільності запасів неробочих і робочих вугільних 
пластів (табл. 1.78). Державним балансом запасів корисних копалин України 
станом на О 1. О 1. 2011 р. запаси, перспективні та прогнозні ресурси вугільного 
газу-метану в межах ДШІ не обліковані. 

Табл. 1. 78. Прогнозні ресурси вугільного газу в зоні південної дрібної складчастості 

Донбасу до відмітки -1800 м 

Площа, 
Геологічні запаси (млн м

j

) Відношення запасів Щільність 

Ділянка км2 робочих неробочих 
разом 

неробочих пластів до запасів, 

пластів пластів робочих млнм
3 

Павлоградсько-
861,6 53419 62,0 

Петропавлівська 
Нікольсько-

1116,0 174252 231760 406012 1,33 363,81 
Райська 
Красногорівсько-

1040,0 53104 101951 155055 1,91 149,1 
Авдіївська 
Слов' янківсько-

1561,0 183547 203737 387284 2,11 248,1 
Вугледарська 

Площа полігону становить 315,0 км
2 

(рис. 1.52). Він розташований на пів
денно-західному крилі Кальміус-Торецької улоговини, в межах Красноармійсь
кої монокліналі. Загальне падіння порід карбону - пологе, кути падіння зміню
ються від 3-5 до 12-15°. Складки другого порядку практично відсутні. Деякі
ускладнення типу структурних носів амплітудою 25-50 м спостерігаються 
вздовж Самійлівського, Гнилушинського скидів і Добропільського насуву. У 
межах ДІШ поширені вугленосні відклади верхнього та середнього карбону, які 
перекриваються тріасовими (до 90 м) та кайнозойськими (до 40 м) відкладами. 
Вугленосні відклади представлені багатократним перешаруванням пісковиків, 

. . . . 

алеврошт1в, арпшпв, вапняюв 1 вугшля з ч�тко вираженою цикл1чюстю осадо-
накопичення. 
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Умовні позначення: 

/• D 1 7 '-1\
8=315.О км2 

---
.

q=205.2 млн. м3/км2 

D 2 8 
"

О= 64.0 млрд. м' -------
. \ (по робочих пластах) 
·�;1 D з 9 

\
[Ш] 4 1,,---1 10 ' 
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/� Ш2] б [SJ 12 
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Рис. 1.52. Схема розташування дослідно-промислових полігонів в Південній зоні дрібної 

складчастості Донбасу: 

1 - контури спеціальних дозволів на геологічне вивчення; 2 - контури шахтних полів; 3 - контури 

ділянок, де очікується отримання спеціальних дозволів на сланцевий газ; 4-6 - площі, які рекоменду
ються як ДІШ на газ вугільних родовищ: Самарсько-Гапіївський ДІШ (4), поля шахт «Білицька»
«Краснолиманська» (5), «Жовтнева»- «Лідіївська № 17-17біс» (6); 7-9 - контури площ вивчення: 

Слов'янско-Вугледарівська (7), Нікольсько-Райська (8), Красногорівсько-Авдіївська (9); 10- границі 
областей; 11 - населені пункти; 12 - контур поля шахти «Комсомолець Донбасу»; буквами позначені: 
S - площа ділянки, q - щільність геологічних запасів, Q - геологічні запаси 

Характерною особливістю робочих вугільних пластів Красноармійського 
геолого-промислового району, в межах якого розташований Самарсько-Гапіїв
ський ДІШ, є складна їхня морфологія, часте розщеплення, виклинювання, не-
. . . 

ршном1рна потужюсть. 
У світі С/ північно-західної частини полігону виділено 1 О робочих плас

тів, з них 4 з безперервним простяганням потужністю від 0,45 до 1,32 м, а їхня 
сумарна потужність становить 4,98 м. У південно-східній частині виділено 11 
робочих пластів, з яких 3 із безперервним простяганням, потужністю від 0,45 до 
0,8 м, сумарною потужністю 4,05 м. 

У світі С2 

6 північно-західної частини полігону виділено 7 робочих пластів 
потужністю від 0,57 до 1,32 м (сумарна 4,8 м); у південно-східній - 12 пластів 
потужністю від 0,45 до 1,3 м (сумарна 9,17 м). У світі С/ північно-західної час
тини полігону виділено 7 робочих пластів потужністю від 0,45 до 1,58 м (сума-
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рна 4,99 м); в південно-східній - 11 пластів потужністю від 0,45 до 2,60 м ( су
марна 8,9 м). 

У межах ДІШ глибина верхньої границі метанової зони змінюється з пів
денного заходу на північний схід з 200 до 900 м, що пов'язане з різким зану
ренням вугленосних товщ у цьому ж напрямку. 

В межах Самарсько-Гапіївського ДІШ прогнозується наявність вугілля, 
зміна якості якого нерозривно пов' язана зі зростанням ступеня метаморфізму з 
південного заходу на північний схід від ступеня 2Г, 3Г до 4Ж, 5К. Глибини, на 
яких відбувається стабілізація та поступове збільшення газоносності вугільних 
пластів, очікуються в інтервалі 600-900 м, що підтверджується матеріалами 
глибокого буріння та прогнозу в неохопленій бурінням товщі (рис. 1.53). 

У межах Самарсько-Гапіївської ДІШ сумарна питома газоносність робо
чих і неробочих вугільних пластів до глибини 1500 м змінюється від 100 мз/м2

на північному сході до 400 мз /м2 на південному заході. Сумарна питома газоно
сність тільки робочих вугільних пластів до тієї ж глибини змінюється від 50 до 
200 мз /м2 у північно-західній та південно-східній частинах полігону. Сумарна 
питома газоносність робочих вугільних пластів до відмітки -1 ООО м змінюється 
від О мз /м2 на північному сході до 1 ОО мз /м2 у північно-західній та південно
східній частинах полігону. Вищезазначене свідчить, що основні газоносні вугі
льні пласти залягають на глибинах понад 1 ООО м. 

Газоносність вуглевмісних порід обумовлена їх колекторськими властиво-
. . 

стями, яю, в свою чергу, залежать вщ ступеня катагенетичних перетворень у 
вугленосній товщі. В межах ДІШ відклади середнього та верхнього карбону 
представлені відносно слабометаморфізованими породами і вугіллям із ступе
нем метаморфізму 2Г, 3Г, 4Ж, 5К. Розвинені досить потужні пласти пісковиків: 
в північно-західній частині району їх потужність змінюється від 4,9 до 44,75 м, 
в центральній - від 3,95 до 67,0 м, в південно-східній - від 4,95 до 48,9 м. Міні
мальні значення товщин пісковиків відмічені у товщі верхньокарбонових від
кладів, максимальні - у відкладах середнього карбону ( світа С/). 

Газоносність пісковиків на глибинах понад 600 м становить 0,3-1,34 мз/т, 
пористість від 0,1 до 13,3 %, газопроникність 0,01-1,4 мД (середні значення -
4,35 % і 0,07 мД). Сорбційна газоємність порід у середньому становить 6-9 % 
від сорбційної газоємності вугільних пластів (10-20 мз /т с. б. м. для відповідно
го ступеня метаморфізму) [73, 95, 106]. Щільність геологічних запасів ВВ поро
вих ємностей продуктивного скелету, при таких низьких значеннях пористості 
та газопроникності, становитиме 16-19 % від щільності геологічних запасів ву
гільних пластів. Отже, незважаючи на досить потужні шари пісковиків, щіль
ність ресурсів метан у цій товщі становитиме не більше 25 % від щільності за
пасів вугільних пластів ДІШ. 

Підрахунок геологічних запасів газу-метану вугільних пластів (робочих і 
неробочих) на територіях, які включають і Самарсько-Гапіївський ДПП був 
здійснений у свій час ДРГП «Донецькгеологія» та «Геоінформ» [103]. Геологіч
ні запаси ВВ-газів до відмітки -1800 м при загальній площі 315 км2 у робочих 
вугільних пластах (рис. 1.54) при щільності запасів 205,0 млн мз/км2 сягають 
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21.116 

35.590 

751.518 

78 

8 22.370 

37.430 

837.309 

......... 

Умовні позначення 

- контур дослідно-промислового полігону

- контур Нікольсько-Райської площі

- найбільш перспективні ділянки у межах ДПП
____ , r-- - лінії геолого-газовоих розрізів

• 46 - номер опорної точки (блоку)
18.500 - площа блоку, км'
259.630 - щільність геологічних запасів, млн.м'/км' 
4803.155 - геологічні запаси блоку, млн.м' 

•

• 

- опорна точка яка суміщена з фактично пробуреною 
свердловиною 

- опорна точка яка розміщена на відстані З км
від пробуреної свердловини 

• - опорна точка яка розміщена на відстані 3-8 км 
від пробуреної свердловини 

11 - кутові точки Самарсько-Гапїівського ДПП 

Щільність геологічних запасів, млн.м'/км'

D 30-80D 80-180 D 180-270 

Рис. 1.54. Самарсько-Гапіївський ДПП. Карта щільності запасів газу робочих вугільних 

пластів до відмітки -1800 м [98] 

173 



Розділ 1. МЕТАН ВУГІЛЬНИХ РОДОВИЩ 

64,6 млрд м3
; у неробочих вугільних пластах, при щільності запасів 

272,65 млн мз/м
2 

- 85,9 млрд мз. Сумарні запаси у робочих і неробочих вугіль
них пластах становлять 150,5 млрд м3. 

Під час визначення запасів газу в пісковиках полігону прогнозується, що 
вони становитимуть 25 % запасів вугільних пластів і складуть: 150,5хО,25= 
=37,6 млрд мз. У межах ДІШ виділяються дві ділянки - на північному заході (у 
межах ділянок Самарська Капітальна і Добропільська Глибока) і південному 
сході (у межах ділянок Добропільська Капітальна та Гапіївська), з підвищеними 
значеннями щільності запасів газу в робочих вугільних пластах. У північно
західній ділянці щільність запасів газу сягає величин 230-267 млн мз/км

2
, а в 

південно-східній- 199,0-261,1 млн мз/км2
•

Сумарні геологічні запаси Самарсько-Гапіївського дослідно-промислового 
полігону у песимістичному варіанті становлять 102,2 млрд мз, а в оптимістич
ному - 188, 1 млрд мз. 

Геолого-пошукова характеристика полігону наведена в табл. 1.79. 

Табл. 1. 79. Геолого-пошукова характеристика Самарсько-Гапіївського ДПП 

Розміщення 

Заселеність 
Стратиграфічна приуроченість 

. .

вугшьних пластш 
Розміри площі, км2 

Марки вугілля 

Метаноємність, мз /т с. б. м. 

Глибини залягання вугільних 
пластів 
Сумарна потужність (м) і кіль-
кість робочих вугільних плас-
тів 
Щільність запасів вугільних 
пластів, млн мз/км2 (запаси в 
млрд мз) до відмітки -1800 м 

Газоносність вмісних порід 
мз /т породи, на відмітках 600-
1800 м 

Щільність геологічних запасів 
вмісних порід, млн мз /км2 (за-
паси млрд мз) до відмітки 
-1800 м
Вмісні породи
Наявність куполоподібних
прирозломних порід

Північно-західна частина південної зони дрібної складчас-
тості Донбасу, південно-західне крило Кальміус-Торецької 
улоговини 

Помірна 
Верхня частина башкирського та московського ярусів (еві-
ти С2

5
, С2

6
, С/, з середньою потужністю 314, 216 та 375 м) 

315,0 
Г,ГЖ, Ж,К 
У верхніх пластах до глибин 600-900 м - 2,0-9,9; 
у нижчезалягаючих - 10,0-21,7 

Від 600 до 2000 м та більше 

Світа С/ - 4,05--4,98; 7 пластів; 
світа С2

6
- 4,8-9,17; 5-12 пластів; 

світа С2 
7 
- 4,99-8,9; 7-11 пластів 

У робочих пластах - 205,0 (запаси 64,6). У неробочих пла-
стах - 272,65 (запаси 85,9). У робочих і неробочих пластах 
разом - 477,65 (запаси 150,5) 
Пісковики: 0,3-1,34 при пористості від 0,1 до 13,3% і про-
никності 0,01-1,40 мд, їх товщини від 3,95 до 67,04; алев-
роліти, аргіліти, які вміщують вугільні пласти - 0,3-5,6 
при товщинах 5,1-21,4 м 

119,4 (запаси 37,6) 

Аргіліти, алевроліти, зрідка, пісковики та вапняки 

Відсутні 
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Продовження табл. 1. 79 

Просте, спокійне моноклінальне залягання відкладів з ку-

Тектонічна будова 
тами падіння 3-15°. У південно-східній частині - Самій-
лівський, Гнилушинський, Кутузівський скиди, Добро-
пільський насув 

В інтервалі 600-800 м спостерігається плавне, а з глибини 

Водоносність порід 
800 м - різке зменшення водозбагаченості порід. Середній 
коефіцієнт фільтрації кам'яновугільних відкладів зменшу-
ється з глибиною і становить 0,15-0,0015 м3/добу 

На полігоні щільність геологічних запасів у робочих вугільних пластах 
становить 205 ,0 млн мз на 1 км2

; у супутніх вугільних пластах - 272,65 млн мз 

на 1 км
2

; у пісковиках- 1 20 ,3 млн м
з на 1 км

2
• Сумарна щільність запасів стано

вить 598 млн м
з на 1 км

2
• У межах дослідно-промислового полігону площею

315 км
2 

пропонується проведення таких досліджень: 
• переінтерпретація матеріалів буріння, створення геологічної моделі вугільної товщі,

попередня оцінка щільності запасів метану і рентабельності проведення подальших
робіт;

• польові площинні сейсмо-, гравірозвідувальні та свердловинні (каротаж) роботи в
наявних чи пробурених пілотних свердловинах з метою створення геолого
геофізичної моделі вугільної товщі;

• комплексна інтерпретація геолого-геофізичних та матеріалів з метою оптимізації
місць закладення та траєкторій пілотних свердловин;

• буріння пілотних свердловин з метою апробації технологій буріння та вилучення ме
тану як з вугільних пластів, так і з вмісних товщ, уточнення показників для переве
дення геологічних запасів у видобувні, пробного та промислового видобутку метану
з вуглегазових покладів і подальшої його утилізації.

7 .2. Південна зона дрібної складчастості Донбасу 

На початковому етапі створення і освоєння технологій промислового ви
добутку і утилізації вугільного метану найперспективнішими є поля діючих ви
сокопродуктивних вугільних шахт, їхні фланги, ділянки майбутньої прирізки 
або нового шахтного будівництва при комбінованому (поверхневому і підзем
ному) способі видобутку метану, коли дегазацію проводять перед запуском ша

хти. У цьому разі вдається відкачати до 70 % обсягу метану в шахті [6 0]. 
На другому етапі, після набуття відповідного досвіду проведення газовидо

бувних робіт на високоперспективних ділянках, рекомендується постановка та 
проведення робіт на рядових і менш перспективних ділянках з використанням 
незалежного від видобутку вугілля методу, який реалізується через буріння спе-
. . . 

ц�альних вертикальних 1 горизонтальних свердловин на метан вугшьних родо-
вищ та застосуванні методів підвищення газопроникності вугільних пластів. У 
цьому варіанті проведення газовидобувних робіт газ має кращі показники, скла

дається на 95-98 % з метану, на 3-5 % з азоту, на 1- 3 % з діоксиду вуглецю. 
До таких технологій належить нова гірничо-геологічна технологія «газово

го горизонту», суть якої у тому, що над відпрацьовуваною лавою проходять 
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гірничу виробку, з неї бурять дегазаційні свердловини, що дає змогу комплекс
но вирішувати проблеми дегазації гірничих виробок, супутнього видобування 
газу-метану, покращення екологічного стану вуглевидобувних районів, підви

щення безпеки праці шахтарів [7, 49]. Процеси дегазації вуглепородного масиву 
. . . . 

за ц1єю технолопєю досшджували на експериментальних дшянках у межах по-
лів шахт ім. О.Ф. Засядька (над вугільним пластом т3) і «Краснолиманська» 
(над вугільним пластом k5), у Донецько-Макіївському і Красноармійському 

ГПР [53]. 
Ми виходили з того, що постседиментогенні зміни осадових товщ вуглено

сних формацій здійснювалися внаслідок впливу висхідних мігрувальних флюї
дних потоків. Палеоміграція вуглеводневих газів у вуглепородних масивах пе
реважно відбувалася в формі гетерогенної метано-(вуглеводне-)водної флюїд
ної системи за температур і тисків, що значно перевищували їхні сучасні пара
метри. Просторовий розподіл таких потоків диктувався літологічним складом 
. . . . . 

прських порщ 1 тектоючним режимом цих масиюв, зокрема, впливом зон ро-
зущільнення (тріщинуватості) у них на підвищення флюїдопроникності та змі
ну екранувальних властивостей пластів. Фіксуючись під час постседиментацій
них перетворень у флюїдних включеннях і закритих порах у мінералах вмісних 
порід та прожилків і вивільнюючись як у межах розломних зон підвищеної 

проникності гірських порід [51], так і під час гірничо-видобувних робіт [45], ці 
флюїди вносять помітний, ще повною мірою кількісно не оцінений внесок у за
гальний обсяг вивільнених газів, а, отже, впливають на сучасні газові режими 
вугленосних товщ і формування техногенних покладів у межах комплексних 
газо-вугільних родовищ. Саме внеском у формування викидонебезпечності ша
хтних полів обумовлена важливість досліджень летких компонентів первинно 
седиментогенних чи глибинних флюїдних систем за їхніми реліктами - вклю
ченнями у мінералах. Ці дані використовуються як для здійснення прогнозу га-

. . . 

зовидшення з вуглепородних масивш шд час посування лав з метою покращен-
ня безпеки проведення гірничо-видобувних робіт ( особливо при переході на 
глибші горизонти), так і з огляду на сучасний підхід до родовищ кам'яного ву

гілля як до комплексних газовугільних [24]. 
Склад летких компонентів флюїдних включень у мінералах і закритих пор 

пісковиків і аргілітів вуглевмісних відкладів середнього карбону та їхні віднос-
. . . . 

ю газо- 1 водонасичеюсть на експериментальних дшьницях впровадження тех-
нології «газового горизонту» шахт ім. О.Ф. Засядька та «Краснолиманська» на
ведено у табл. 1.80. Для пісковиків і алевролітів характерне переважання мета
ну, іноді спостерігаються сліди етану і пропану. Для аргілітів виявлено різко 
відмінний склад газу з домінуванням вуглекислого газу та азоту. Розділити гази 
з різних джерел наразі неможливо, але можна припустити, що метан, присутній 
у газах, фіксується при постседиментаційних перетвореннях порід у флюїдних 
включеннях і закритих порах мінералів. Під час гірничо-видобувних робіт він 
дає помітний внесок в обсяг вивільнених газів і може впливати на сучасний га
зовий режим вугленосної товщі, а отже на формування її викидонебезпечності. 
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Табл. 1.80. Склад летких компонентів включень у мінералах і закритих порах порід 

карбону розрізів полів шахт ім. О.Ф. Засядька та «Краснолиманська» 

(за даними мас-спектрометричного хімічного аналізу) [53] 

Номер 
Порода 

Компоненти, об. % Відносна газона- Водонасиченість, 

зразка СО2 N2 Cl!i сиченість, ЛР, Па Сн
20, об.% 

Шахта ім. О. Ф. Засядька (пласт т3) 

4908 Пісковик 20,5 1,4 78,1 0,07 -

4909 -
,, 

- 10,0 3,9 86,1 0,08 -

4910 -

,, 
- 2,7 6,8 90,5 0,10 -

4911 -

,, 
- 2,5 - 97,5 0,13 -

4912 -

,, 
- 0,2 - 99,8 0,13 -

4917 Аргіліт 66,5 13,8 19,7 0,63 68,1 

4918 Пісковик 8,5 3,6 87,9 0,2 -

Шахта «Краснолиманська» (пласт k5) 

4906 Аргіліт 58,2 28,5 13,3 1,27 92,0 

4907а Алевроліт 9,1 2,8 88,1 0,10 -

49076 Пісковик 4,5 - 95,5 0,11 -

4913 -

,, 
- 37,1 4,2 58,7 0,17 -

49146 Аргіліт 62,4 29,1 8,5 0,93 30,1 

Примітка: аналітик Б.Е. Сахно (мас-спектрометр МСХ-ЗА); наважка - 200 мг; ЛР - приріст тиску в 
напускній системі мас-спектрометра відносно початкового тиску порядку 1·10-3 Па у ній як результат
вивільнення летких компонентів із зразків під час їхнього подрібнення; Сн2

о - відсотковий вміст пари 

води у вивільненій із зразків сумі летких компонентів; у зразку 4912 присутні сліди CnH2n+2 (n = 2,3). 

7.2.1. Поле шахт «Білицька»-«Краснолиманська» Красноармійського 

ГПР 

Дослідно-промисловий полігон розташований в Донецькій області, в ме
жах полів шахт: «Білицька», «Родинська», «Краснолиманська», «Центральна», 
ім. О.Г. Стаханова, які належать до Красноармійського ГІІР. Площа полігону 
225,0 км

2
• Шахти характеризуються великими запасами вугілля високої метано

ємності ( 10,4-22, 1 м3 /т с. б. м.) та розвиненою інфраструктурою, яка полегшить 
організацію процесу видобутку метану. Північно-західна частина полігону час
тково збігається з територією Нікольсько-Райської площі. 

Геолого-пошукова характеристика полігону подана в табл. 1.81, розраху
нок собівартості видобутку 1 тис. мз 

метану з вугільної товщі полігону полів 
шахт південно-східної частини Красноармійського ГПР - в табл. 1.82. При ви
значені собівартості видобутку 1 тис. мз метану вважалось, що на території по
лігону геологічні та економічно-фінансові показники проведення газовидобув
них робіт лишаються такими ж як і на шахті «Комсомолець Донбасу». 
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Табл. 1.81. Геолого-пошукова характеристика дослідно-промислового полігону полів 

шахт «Білицька»-«Краснолиманська» південно-східної частини Красноармійського ГПР 

Розміщення 

Заселеність 
Розміри площі, км2

Стратиграфічна приуроченість 
вугільних пластів 

Ступінь метаморфізму вугілля 

Метаноємність, мз/т с. б. м. 

Глибини залягання вугільних 
. .

пласпв з газоносюстю 
10,0 мз/т с. б. м. та більше 

Сумарна потужність робочих 
пластів, м та їх кількість 

Щільність запасш вугшьних 
пластів, млн мз /км2 до відмітки 
-1800 м
Газоносність вуглевмісних по-
рід, мз /т породи на відмітках 
100-1800 м

Водоносність порід 

Тектонічна будова 

Поля шахт: «Білицька», «Родинська», «Краснолиманська», 
«Центральна», ім. О.Г. Стаханова 
Помірна 
225,0 
Верхня частина башкирського та московського ярусів (еві-
ти С/, С2

5
, С/, С/ з середньою потужністю 220, 340, 255, 

285 м) 
2Г, 3Г, 4Ж, 5К, 6ПС 
У верхніх пластах до глибин 10--660 м - 10,4--14,3; 
у нижчезалягаючих - 16,5-22, 1 

Від 10 ДО 1770 м 

Світа с/ - 0,98-1,14; 2--4 пласти; світа С2
5 

- 1,1-3,28; 3-7 
пластів; світа С2

6 
- 4,0-9,05; 5-13 пластів; світа С/ - 1,52-

2,35; 1--4 пласти 

149,2 (запаси геологічні - 33,6 млрд мз) 

Пісковики: 0,5-3,0 при пористості 3-10 % та проникності 
0,002-3,29 мД; аргіліти, алевроліти 0,2-2,96 при пористості 
2-3 % та проникності 0,001--{),2 мД
В кам'яновугільних відкладах підземні води знаходяться в 

. . 

тр1щинуватих шсковиках та вапняках, грають основну роль 
в обводненні гірничих виробок шахт. Водоносність порід і 
коефіцієнт фільтрації зменшуються з глибиною. На глиби-
нах �700 м припливи в гірничі виробки практично призу-
пиняються, на них мають вплив в основному тектоючю 
порушення 
Поле шахти «Білицька» розміщене між Добропільським, 
Центральним (А -300 - -400 м) і Мерцаловським (А -60 -
-175 м) насувами; шахт «Краснолиманська» та «Родинсь-
ка» - між Центральним насувом та Краснолиманською гру-
пою скидів (у висячому крилі Центрального насуву) 

Табл. 1.82. Параметри та результати розрахунку собівартості видобутку 

1 тис. м3 
метану з вугільної товщі дослідно-промислового полігону полів шахт

«Білицька»-«Краснолиманська» південно-східної частини Красноармійського ГПР 

Вартість витрат з дегазації 1 км2 з глибиною свердловин 1 ООО м, млн $/км2 7,4 
Середня щільність геологічних запасів у робочих вугільних пластах, млн м3 /км2 149,2 
Коефіцієнт перерахунку геологічних запасів у робочих вугільних пластах в геоло-

1,33 гічні запаси метану у неробочих вугільних пластах 
Середня щільність геологічних запасів у неробочих вугільних пластах, млн м3 /км2 198,4 
Сумарна щільність геологічних запасів у робочих і неробочих вугільних пластах, 
млн мз/км2 347,6 
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Продовження табл. 1.82 
Коефіцієнт перерахунку геологічних запасів метану у вугільних пластах в геологіч- 0,25 ні запаси метанv у пісковиках 
Прогнозна щільність геологічних запасів метану у пісковиках міжвугільної товщі, 
млн м3/ю2 86,9 

Сумарна щільність, млн м5 /кмL 434,5 
Коефіцієнт перерахунку геологічних запасів у видобувні 4,15 
Сумарна щільність видобувних запасів, млн м3 /км1 104,7 
Собівартість видобутку 1 тис. мj метану при глибині свердловин 1 ООО м, $/1 тис. м3 70,7 
Вартість витрат з дегазації 1 км1 з середньою глибиною свердловин 1500 м, 
млн $/км2 7,9

Собівартість видобутку 1 тис. мj метану при глибині свердловин 1500 м, $/1 тис. м3 75,5 

7.2.2. Поле шахт «Жовтнева»-«Лідіївська» Донецько-Макіївського 

ГПР 

Дослідно-промисловий полігон розташований в межах Ясинуватського та 
Макіївського районів Донецької області, в межах полів шахт: «Бутівська-До
нецька», «Жовтнева», «Жовтневий Рудник», ім. О.Ф. Засядька, «Панфілівська», 
«К уйбишівська», ім. М.І. Калініна, ім. М. Горького, «Лідіївська № 17-1 7 біс», 
які належать до Донецько-Макіївського ГПР, частково на території Красного
рівсько-Авдіївської площі. Площа полігону 240,0 км

2
• Шахти характеризуються 

великими запасами балансового вугілля достатньо високої метаноємності 
(10,0-25,6 мз

/т с. б. м.) та розвиненою інфраструктурою, яка полегшить органі
зацію процесу видобутку метану. Геолого-пошукова характеристика полігону 
наведена в табл. 1.83, а параметри та результати розрахунку собівартості видо
бутку 1 тис. мз метану з вугільної товщі полів шахт західної частини Донецько
Макіївського ГПР - в табл. 1.84. Собівартість видобутку 1 тис. мз метану ви
значалась як і на полігоні Красноармійського ГПР. 

Табл. 1.83. Геолого-пошукова характеристика дослідно-промислового полігону полів 

шахт ((Жовтнева»-((Лідіївська» західної частини Донецько-Макіївського ГПР 

Поля шахт «Бутівська»-«Донецька», «Жовтнева», «Жовт-

Розміщення невий Рудник», ім. О.Ф. Засядька, «Панфілівська», «Куй-
бишівська», ім. М.І. Калініна, ім. М. Горького, «Лідіївська 
№ 17-17біс» 

Заселеність Густозаселений 
Розміри площі, км2 240,0 
Стратиграфічна приуроченість Башкирський та московський яруси, світи С/, С/, С2

5
, С2

6
, 

вугільних пластів С/ середня потужність відповідно 395,204, 315,257, 416 м 
Ступінь метаморфізму вугілля 3Г, 4Ж, 5К, 6ПС, 7П 

Метаноємність, м3/т с. б. м. У верхніх пластах до глибин 80-1180 м - 10,0-14,5; 
у нижчезалягаючих - 19,0-25,6 

Глибини залягання вугільних 
пластів з газоносністю Від 80 до 1800 м 
10,0 м3/т с. б. м. та більше 
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Продовження табл. 1.83 

Сумарна потужюсть робочих 
Світа с/ - 1,02-3,14; 2-5 пластів; світа С2

4 
- 0,91-4,36; 2-5 

пластів, м та їхня кількість 
пластів; світа С2

5 
- 1,11-3,4; 2-5 пластів; світа С2

6 
- 0,68-

0,98; 1-5 пластів; світа С/ - 1,63-2,61; 2-3 пласти 
Щільність геологічних запасів 
вугільних пластів, млн мз /км2

(у робочих пластах) (запаси 
геологічні - млрд мз) до відмі-

189,2 (запаси - 45,4) 

тки -1800 м 
Газоносність вуглевмісних по-
рід мз /т породи 

Пісковики: 1,8-4,5 при пористості 4,5-9,3% і проникності 
на вщмпках 0,012--0,72 мД; аргіліти, алевроліти 0,2-1,3 при пористості 

70-1800 м 2-4 % та проникності 0--0,3 мД
Найбільші припливи вод в діючі виробки спостерігаються
в зоні активного водообміну до глибин 300-400 м (дебіти

Водоносність порід 0,5-1,1 л/с), на глибинах 600-1200 м дебіти становлять
0,008--0,15 л/с. Припливи залежать від тектонічних пору-
шень

Тектонічна будова 
Поле шахти ім. М.І. Калініна розміщене між Калінінським
(А -90 -285 м) та Французьким (А -500 -580 м) насувами

Табл. 1.84. Параметри та результати розрахунку собівартості видобутку 

1 тис. м
3 

метану з вугільної товщі дослідно-промислового полігону полів шахт

«Жовтнева»-«Лідіївська» західної частини Донецько-Макіївського ГПР 

Вартість витрат з дегазації 1 км2 з глибиною свердловин 1 ООО м, млн $/км2 7,4 

Середня щільність геологічних запасів у робочих вугільних пластах, млн мз /км2 189,2 

Коефіцієнт перерахунку геологічних запасів у робочих вугільних пластах в геоло-
1,91 

гічні запаси метану у неробочих вугільних пластах 

Середня щільність геологічних запасів у неробочих вугільних пластах, млн мз /км2 361,8 

Сумарна щільність геологічних запасів у робочих та неробочих вугільних пластах, 
млн мз/км2 551,0 

Коефіцієнт перерахунку геологічних запасів метану у вугільних пластах в геологіч-
0,25 

ні запаси у пісковиках 

Прогнозна щільність геологічних запасів метану у пісковиках міжвугільної товщі, 
млн мз/км2 137,7 

Сумарна щільність, млн мз /км2 688,7 

Коефіцієнт перерахунку геологічних запасів у видобувні 4,15 

Сумарна щільність видобувних запасів, млн мз /км2 165,95 

Собівартість видобутку 1 тис. мз метану при глибині свердловин 1 ООО м, $/1 тис. мз 44,6 

Вартість 
млн $/км2

витрат з дегазації 1 км2 з середньою глибиною свердловин 1500 м, 
7,9 

Собівартість видобутку 1 тис мз метану при глибині свердловин 1500 м, $/1 тис. мз 47,6 
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7 .3. Чапаївсько-Новоаннівський дослщно-промисловий полігон 

Чапаївсько-Новоаннівській ДШІ розташований в Краснодонському, част
ково Лутугінському районах Луганської області. Площа полігону 90 км2

• Він 
детально вивчений бурінням близько 600 колонковими свердловинами до гли
бини 1000-1400 м. Крім буріння, на 50 % території проведені сейсморозвідува
льні роботи 3D. 

Цільовими для вивчення вугілля на площі є відклади верхньобашкирського 
та московського ярусів середнього карбону: С; , С � , С; та С � . Перекриті вони 

відкладами крейди, палеоген-неогену, четвертинної системи потужністю 283 м. 
Відклади світ С; -С � загальною потужністю 1859 м складені чергуванням ша-
. . . . . 

рш шсковиюв, алевроштш, арпштш з шдпорядкованими прошарками вапняюв, 
пластами та пропластками вугілля (близько 95, з яких робочої потужності дося
гають лише 12 пластів). 

У тектонічному відношенні ДШІ розташований на сході північної зони 
дрібної складчастості Донбасу. На півночі та півдні площі проходять регіона
льні Глибокинський (Алмазний) і Самсонівський насуви. Структурно полігон 
розміщений на північному схилі та на східної перикліналі Лутугінської синклі
налі (рис. 1.55). Товщі середнього карбону мають моноклінальне залягання з 
ускладненнями флексурними перегинами та двома антиклінальними структу
рами, що прогнозуються на глибинах 600-1200 м (рис. 1.56). 

Метан на глибинах 200--440 м (рівень ПМЗ), міститься в значних кількос
тях у сорбованому вугільними пластами вигляді, а також у зв'язаній і вільній 
фазах, відповідно, у малопроникних та порово-тріщинних колекторах вуглевмі
сної товщі. Природна метаноємність вугілля до глибини 700-800 м зростає до 
11,0-12 мз/т г. м., і досягає максимальних величин 12,4-22,9 мз/т г. м. на глиби
нах 800-1370 м, на рівні 1000-1200 м стабілізується і далі з глибиною практич
но не змінюється. Склад газу вугільних пластів та вмісних порід: метан - 81,7-
95,9 %; вуглекислий газ - 0,45-9,2 %; азот 1,4-9,0 %; важкі вуглеводні - 2,0-
10,2 %. Геологічні запаси (ресурси) метану у вугільних пластах та їх супутни
ках - близько 17 млрд мз. 

Газоносність вмісних пісковиків, аргілітів, алевролітів змінюється від 1,0 
до 5,9 мз/мз (частіше 1,39-3,18 мз/мз) і збільшується в межах флексурних пере
гинів пластів товщі до 7,0 мз/мз. Вмісні породи з вугіллям марок газових (Г) 
мають прогнозну газоносність до 1 мз/м3; газових (Г) та жирних (Ж) - до 1,0-
2,2 мз/мз; жирних (Ж) - 1,0-5,0 мз/мз; коксівних (К) -1-7 мз/мз. Пористість піс
ковиків змінюється від 3,7 до 14,6 %, проникність - 0,009-1,97 мД. Ресурси ме
тану в теригенних відкладах вмісних товщ прогнозуються у вільній фазі близь
ко 3 млрд м3, у зв'язаній - від 1,0 до 10,8 млрд мз. 

Водоносні горизонти мезокайнозою поширені плямами на полігоні, в міс
цях наявності водоупорів. Практичне значення мають водоносні горизонти 
крейди як надійні постачальники якісної питної води. На обводнення вугільних 
пластів впливають води карбону. Основними водоносними горизонтами є 
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Рис. 1.55. Геологічна карта палеозойського структурного поверху. Чапаївсько-Новоаннівський ДПП [98]: 
1 - граничні вапняки; 2 - вугільні пласти; З - тектонічні порушення; 4 - Чапаївсько-Новоаннівський ДПП; 5 - профіль по лінії А-Б; 6 - дер
жавний кордон; 7 - населені пункти 
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7. Першочергові напрямки подальших геологорозвідувальних робіт

пісковики та вапняки; аргіліти слугують водоупорами. Водоприпливи у вироб
ки шахт на глибині 790 м прогнозуються з дебітом 150 мз/год, на глибині 
990 м - 180 мз /год, максимальний дебіт - 230 мз /год. Води на глибинах 400-
500 м сульфатно-хлоридно-гідрокарбонатно-натрієві з мінералізацією 1,6-
3,2 г/л; на глибинах 500-800 м - гідрокарбонатно-хлоридно-натрієві з мінералі
зацією 4,5-6,8 г/л; нижче 800 м - хлоридно-натрієві води з мінералізацією до 
5 г/л. 

Прогнозні ресурси (геологічні запаси) метану на полігоні оцінюються в 
17,7-30,8 млрд мз; щільність видобувних запасів - від 32,3 до 109,7 млн мз/км2

•

Видобувні запаси метану: за песимістичною оцінкою - 3,0 млрд мз при собівар
тості $230 за 1 тис. мз газу, за оптимістичною оцінкою - 10 млрд мз при собіва
ртості $67,5 за 1 тис. мз (рис. 1.57). Геолого-пошукова характеристика Чапаїв
сько-Новоаннівського дослідно-промислового полігону наведена в табл. 1.85. 

2 О 2 4км 

39"30' 

0 1 0 3 1�1 6

О 2 04 І,-··'17 

Os 

Рис.1.57. Карта-схема перспективноrо поліrону на пошуки метану у вуrільній товщі. 

Чапаївсько-Новоаннівський ДПП [98): 

1 - контури ділянок спеціальних дозволів на геологічне вивчення надр, у тому числі ДПР родовищ 

корисних копалин загальнодержавного значення (газ метан природний вугільних шахт) 2- контури 

спеціальних дозволів на нафту, газ та конденсат; З - границя площі ЗД сейсморозвідки; 4- населені 
пункти; 5 - контури шахтних полів; 6 - контур Чапаївсько-Новоаннівського дослідно-промислового 

полігону; 7 - державний кордон 

На Чапаївсько-Новоаннівському ДПП площею 90 км2 планується прове
дення таких досшджень: 

• інтерпретація матеріалів буріння з побудовою геологічної моделі вугільної товщі,
попередньої оцінки щільності запасів метану та рентабельності проведення подаль
ших робіт;

• проведення гравірозвідувальних і каротажних робіт в наявних чи пробурених пілот
них свердловинах з метою створення геолого-геофізичної моделі вугільної товщі;
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• комплексна інтерпретація геофізичних та геологічних матеріалів з метою оптимізації
місць закладення та траєкторій свердловин

• буріння 5 пілотних свердловин для апробації технологій вилучення метану з вугіль
них пластів і з вмісних товщ, уточнення показників переведення геологічних запасів
у видобувні, пробного і промислового видобутку метану з вуглегазових покладів,
подальшої його утилізації, в тому числі для оцінки екологічних наслідків.

Табл. 1.85. Геолого-пошукова характеристика Чапаївсько-Новоаннівського ДПП 

Розміри площі, км2 90 

Стратиграфічний інтервал cg -с;, h
1 

-1
1 

Глибина оцінки, м 400-1400

Кількість вугільних пластів робочої потужності (0,52-1,14 м) до 12

Марки вугілля г,ж,к 

Метаноємність вугілля, мз/т г. м.: середня 14,0 
максимальна 24,4 

Сумарна щільність видобувних запасів ВВ, млн мз /км2
:

оптимістичний варіант: у робочих пластах вугілля 29,4 
у супутніх пластах 15,3 
у вмісних породах та вільний газ 65,0 
Разом: 109,7 

песимістичний варіант 32,3 

Видобувні запаси ВВ, млрд мз: оптимістичний варіант 10,0 
песимістичний варіант 3,0 

Собівартість видобутку 1 тис. мз газу,$: оптимістичний варіант 67,5 
песимістичний варіант 230,0 

7 .4. Санжарівсько-Боржиківський дослідно-промисловий полігон 

Санжарівсько-Боржиківський полігон розміщений в межах Попаснянсько
го і Перевальського районів Луганської, частково Артемівського району Доне
цької області, в західній частині північної зони дрібної складчастості Донбасу. 
На сході і північному сході він обмежений границями полів шахт «Вергелівсь
ка», «Ніканор-Нова», «Ломоватська», ім. Артема, на заході - розміщений в 
10 км на схід від західної границі ГПР Алмазний. Територія ДПП є перспектив
ною для розвідки в межах Алмазного та Селезнівського ГПР. Площа полігону 
дорівнює 73,5 км

2
• Територія помірно вивчена розвідувальними свердловинами 

до глибини 1400 м ( середня щільність 1,8 св./км
2
). 

Цільовими до вивчення вугілля є відклади верхньобашкирського ( світа cg) 

та московського ( с;, с;) ярусів середнього карбону, перекриті товщею (0,5-

7,0 м) четвертинних відкладів. Відклади карбону cg -с; загальною товщиною 

1400-1518 м складені чергуванням шарів пісковиків, глинистих сланців, з під
порядкованими їм прошаркам вапняків, пластів і пропластків вугілля (53, з яких 
робочої потужності досягають лише 16 пластів). 
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7. Першочергові напрямки подальших геологорозвідувальних робіт

Територія полігону розташована на заході північної зони дрібної складчас
тості Донбасу, на північно-східному борту Бахмутської улоговини, південному 
схилі Калинівської синкліналі. Відклади середнього карбону мають складну 
морфологію, ускладнені флексурними перегинами, асиметричними структура
ми, розломами різного рангу (рис. 1.58). Основними порушеннями є Красно
пільський Північний, Санжарівський, Вільхівський, Брянський та інші насуви. 

В межах полігону визначено 16 вугільних пластів робочої потужності: пла-
в І І 2 • • 

С
7 . / / 

/6 
' ' Сб. kв k k kв kв-н 

' 
сти т3,т4,т4,т5, т5,тб,т6 ,т7 У СВІТІ 2 ,  з, 4, б -у СВІТІ 2, з, 5, 6• 7, 7 -у СВІ-

ті с;. Вугілля має такі геолого-пошукові характеристики: 
• марки вугіШІЯ - К, ПС, П, НА CRo від 1,67 до 3 ,  1 О);
• корисна (промислова) потужність робочих пластів- від 0 ,58 до 1,07 м (максимальна

до 2 ,0 м), при сумарній середній потужності від 6 ,3 до 11,3 м;
• глибина залягання - від 300 м до 1700 м;
• будова пластів переважно проста за винятком складнопобу до ван ого пласта т� .

Водовмісними є породи четвертинних і карбонових відкладів. Водоносний
горизонт четвертинних відкладів поширений на окремих ділянках за наявності 
водоупорів. Водонапірність їхня незначна, підпитка в основному атмосферна. 
Основними водоносними горизонтами, що впливають на обводненість вугіль
них пластів, є шари пісковиків і вапняків карбону (у світах с; ,с; ,с; ,С; ); аргілі-

ти слугують водоупорами. Потужності водоносних горизонтів 10-15 м, інколи 
70 м. Водозбагаченість порід зменшується з глибиною, зростають у зонах під
вищеної тріщинуватості. Існує вертикальна зональність хімічного складу, води 
мають такі характеристики на глибинах: 

• 100-700 м- переважно сульфатно-хлоридні з мінералізацією 1, 4-3 ,8 г/л;
• 700-1200 м- хлоридно-гідрокарбонатно, хлоридно-натрієві, мінералізація 1,7-

1,9 г/л;
• понад 1200-1400 м- хлоридно-натрієві з мінералізацією до 30 ,8 г/л.
Полігон характеризується середньою метаноємністю 15-25 мз/т г. м. (мак

симальна 28,0-38,6 мз /т г. м), є найбільш високогазоємним в західної частині 
північної зони дрібної складчастості Донбасу. Вугільні пласти представлені ма
рками вугілля: коксівним (К), пісним спікливим (ПС), пісним (П) і напівантра
цитом (НА). Глибина ПМЗ змінюється від -100-200 м до -200-500 м; спостері
гається її поглиблення в північно-західному та західному напрямках, мінімальні 
абсолютні відмітки (0-100 м) простежуються на південному сході полігону. 

Метан міститься у вугільних пластах в сорбованому вигляді. Метаноєм
ність їх становить (у світах): cJ- 11,13-27,3 мз/т г. м. (на глибинах 897,3-

2017,6 м, марки вугілля К, ПС, П); с; - 15,4-38,6 мз /т г. м. (на глибинах 

1191,0-2298,5 м, марки вугілля П, НА); с; -10,0-31,9 мз/т г. м. (на глибинах 

885,0-2439,8 м, марки вугілля П, НА) (табл. 1.86). Геохімічний склад газу міс
тить (%): метану - 88,6-96,5; водню - 0,26-0,36; азоту -0,8-10,5; вуглекислого 
газу - 0,54-3,56; важких вуглеводнів - до 2,6 мз /т г. м. Геологічні запаси метану 
вугільних пластів та їх супутників становлять близько 15 млрд мз. 

Газоносність вмісних порід змінюється від 0,04 до 3,38 мз/мз п. (частіше 
0,28-0,52 мз/мз п.) і збільшується в межах флексурних перегинів пластів товщі 
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7. Першочергові напрямки подальших геологорозвідувальних робіт

до 3,4 мз/мз п. Вуглевмісні породи середнього карбону мають прогнозну газо
носність (у світах): с; - 0,28-3,38 м

з /мз п., с; - 0,29-0,52 м
з /мз п.; cg - 0,04-

0, 165 мз /мз п. Пористість пісковиків змінюється від 1,82 до 8,06 %, проник
ність - 0,004-0,03 мД. Ресурси (геологічні запаси) газу у теригенних відкладах
вмісних товщ прогнозуються у кількості близько 2,4 млрд мз.

Табл. 1.86. Зміни з глибиною газоносності вугільних пластів 

Прогнозна природна газоносність вугільних пластів (м
3

/т г. м.) 
Вугільні пласти 

в 2 1 1 
т1,тб ,тб,тs +ms 

m4,тз,т2 

z: , l5, l4,/3 

k; ,k
6
,K

5
,K

3 

<1000 

10,0-11,13 

5,0-20,0 

7,5-26,0 

10-20,62

за глибинами залягання (м) 
1000-1500 >1500

11,00-25,09 12,74-26.7 

14,68-27,9 15,51-23,97 

18,72-30,6 15,39-35,6 

28,74-31,0 21,81-38,9 

Прогнозні ресурси (геологічні запаси) на полігоні оцінюються в розмірі від 
10,0 до 17,7 млрд мз; щільність видобувних запас1в - вщ 29,2 до 
55,4 млн мз/км2

• Видобувні запаси метану: за песимістичною оцінкою -
2,1 млрд мз при собівартістю $276,5 за 1 тис. мз газу; за оптимістичною оцін
кою - 4,1 млрд мз при собівартості $145,6 /1 тис. мз. Геолого-пошукова харак
теристика Санжарівсько-Боржиківського ДПП представлена в табл. 1.87. 

Табл.1.87. Геолого-пошукова характеристика Санжарівсько-Боржиківського ДПП 

Розміри площі, км2 73,5 

Стратиграфічний інтервал с; -сg,тб 
-k

з 

Глибина оцінки, м 300-1700 

Кількість вугільних пластів робочої потужності (0,58-1,074 м) 16 

Марки вугілля К,ПС,П,НА 

Метаноємність вугілля, мз/т г. м.: середня 15-25
максимальна 38,6

Сумарна щільність видобувних запасів ВВ, млн мз /км2
:

оптимістичний варіант: у робочих пластах вугілля 25,9 
у супутніх пластах 26,2 
у вмісних породах 3,3 
Разом 55,4 

песимістичний варіант (без супутніх вугільних пластів) 29,2 

Видобувні запаси ВВ, млрд мз: оптимістичний варіант 4,1 
песимістичний варіант 2,1 

Собівартість видобутку 1 тис. мз газу,$: оптимістичний варіант 145,6 
песимістичний варіант 276,5 
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Розділ 1. МЕТАН ВУГІЛЬНИХ РОДОВИЩ 

висновки 

1. Враховуючи необхідність зростання видобутку природного газу в Укра-
.. . . . 

ІНІ з метою скорочення Імпортних поставок вуглеводнш І унезалежнення вщ за-
рубіжних енергоносіїв актуальною проблемою сьогодення є використання не
традиційних видів вуглеводневої сировини і, насамперед, вуглеводневих газів 

. . . . 

газовугшьних родовищ, у вугшьних пластах та вмІсних породах яких МІститься 
значна кількість газу, головно, метану. Виділення газів у гірничі виробки шахт 
у вигляді суфлярів або раптових викидів вугілля і порід, зокрема, метану, істот
но погіршує безпеку проведення гірничих робіт на вуглевидобувних підприєм
ствах, створюючи серйозну загрозу для життя і здоров' я шахтарів, а винесення 
з шахт в атмосферу разом з вентиляційними потоками повітря негативно впли
ває на стан довкілля. Водночас метан вугільних родовищ - прекрасна енергети
чна сировина і запаси його є досить значними [5, 23, 24 та ін.], а реальний при
датний для вилучення обсяг перевищує 3,0-3,5 трлн м

3, що істотно переважає 
запаси природного газу решти родовищ України [2]. 

З огляду на це, вугільні родовища Донбасу слід вважати комплексними га
зовугільними, роль яких у стабілізації паливно-енергетичного балансу України 
важко переоцінити. Тому їхню розробку потрібно здійснювати комплексно з 
роздільним видобутком вугілля і метану. При цьому ресурси метану оцінюють
ся як супутня корисна копалина, вилучення якої технологічно необхідне для 
підтримки безпеки гірничих робіт при видобутку вугілля, або ж як самостійна 
корисна копалина, видобуток якої здійснюється незалежно від розробки вугіль
них пластів за принципом економічної доцільності і рентабельності. 

2. Вугільні верстви Донбасу представляють газопошуковий інтерес у вугі
льних пластах, малопроникних пісковиках і сланцях міжвугільної товщі, а та
кож у вільному газі. Геологічні запаси сорбованого у вугіллі газу та вільний газ 
підраховані на більшій частині території Донбасу, у мало проникних пісковиках 
та сланцях - фрагментарно. Останні потребують інвентаризації з вивченням ме
таноємності та газовіддачі. Всі три типи резервуарів потребують довивчення з 
метою переводу геологічних запасів у видобувні. 

3. Оптимальними для метану вугільних пластів слід вважати глибини до
1200 м, тоді як малопроникні пісковики та сланці на цих глибинах мають під
порядковане значення. І, навпаки, для глибин понад 1200 м на перше місце ви-

. . . . . . 

ходять малопроникю ПІсковики та сланцІ, тодІ як вугшью пласти розглядають-
ся як перспективні об' єкти, що потребують вивчення з точки зору можливості 
вилучення з них сорбованого газу. 

4. Поклади вільного газу в кам'яновугільних відкладах рекомендується
. . . . 

розвщувати разом з покладами газу основних тиПІв резервуарш - вугшьних, 
мало проникних, сланцевих. Це пов' язане з відсутністю надійних гідро- та газо
екрануючих товщ всередині кам'яновугільних товщ Донбасу, а дрібні поклади 
вільного газу можливі здебільшого лише під першою відносно надійною екра-
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Висновки 

нуючою товщею, представленою недислокованою чи малодислокованою тов
щею мезозойських порід, що перекривають відклади карбону. 

5. Мінливість метаноємності за поширенням вугільних пластів, малопро
никних пісковиків і сланців у міжвугільній товщі пов' язана з просторовою не
витриманістю ерозійно-врізової системи руслових потоків; контурів поширення 
вугілля необхідних марок та достатньої товщини; контурів «газових колон» -
вертикальних потоків ВВ з мантії чи зі зруйнованих інверсією покладів ВВ, що 
залягають нижче. 

б. Підвищена метаноємність вугільних товщ Донбасу зумовлена насампе-
.. . . . ... 

ред 1х шдвищеною тр1щинувапстю, яка виникла ще на стадн первинного, доск-
ладчастого кліважу та була значно посилена в ході наступної кількохкілометро
вої інверсії. Зони покращеної метан о віддачі вугільної товщі пов' язані насампе
ред з плікативними структурними формами - флексурними перегинами та ін
шими, завдяки розвитку в них зон інтенсивної початкової тріщинуватості та бі
льшої гідроізольованості цих зон порівняно з диз'юнктивними. За сприятливих 
інших умов, особливо гідродинамічних, такі зони можуть стати першочергови
ми об'єктами для проведення газовидобувних робіт. 

7. Дослідні роботи з вивчення можливості промислового видобутку метану
з вугільних товщ Донбасу з вибором ділянок для постановки пілотних проектів 
проведен� на таких площах: 

• Петриківсько-Новомосковській (південний борт крайової частини південного сходу

Дніпровсько-Донецької западини);
• у південній зоні дрібної складчастості Донбасу - на прикладі 4 площ (Павлоградсь

ко-Петропавлівської, Нікольсько-Райської, Красногорсько-Гапіївської та Слов' янків
сько-Вугледарської;

• у північній зоні дрібної складчастості Донбасу - на прикладі 4 площ (Гірської Гли
бокої, Алмазної, Лугансько-Краснодонської, Краснодонської Глибокої).

8. За щільністю ресурсів (до 0,5 млрд м
3
/км

2
) та прогнозним щорічним ви

добутком (до 2-3 млрд м
3
) Донбас належить до перспективних регіонів. Наразі

ГРР з метою розробки технологій вилучення метану з вугільних пластів за спе
цдозволами проводяться на 16 ділянках вугільного Донбасу. Але відсутність 
необхідних технологій вилучення сорбованого та зв'язаного газу не дозволяє 
очікувати на позитивні результати від проведення ГРР з явно недостатнім для 

подібних робіт техніко-технологічним озброєнням. 
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Розділ 2 

ГАЗОГІДРАТИ 

ВСТУП 

Цей розділ базується на матеріалах звіту, підготовленого співробітниками 
Відділення морської геології та осадочного рудоутворення Національного нау
ково-природничого музею під керівництвом академіка НАН України Є.Ф. Шню
кова на замовлення НАК «Нафтогаз України» [14]. Було зроблено узагальнення 
матеріалів численних морських геологічних експедицій НАН України, що ви
вчали газо- і гідратоносність північного заходу та північного сходу акваторії Чо
рного моря. Описані райони розвитку газогідратів, ресурси яких в Чорному морі 
оцінюються в 25 трлн м3

• Узагальнено дані про газові факели в акваторії Чорного
моря, наведено їх характеристику. Охарактеризовано понад 40 грязьових вулка
нів та площі їх поширення у Чорному морі. 

Висока газоносність акваторії Чорного моря фіксувалася здавна. Під час 
Кримського землетрусу 11 вересня 1927 р. в морі зафіксовані вогняні спалахи, 
які, вірогідно, супроводжували викиди горючих газів. Про високий ступінь за
газованості Чорного моря свідчать результати робіт НДС «Гломар Челленджер» 
в 1975 р., «Кнорр» - в 1988 р. коли була зафіксована аномальна загазованість 
донних відкладів [71, 79, 82]. Є численні описи виходу газу на болгарському 
шельфі [23, 66], північному заході Чорного моря [8, 51, 77], Ломоносівському 
масиві [73]. Проведені роботи показують високу перспективність нафтогазоно
сності не тільки шельфової, але й глибоководної частини Чорного моря [11, 12, 
41, 57, 69, 75], зокрема, ознакою такої нафтогазоносності є численні газові фа
кели, широкий розвиток яких зафіксовано на північному заході Чорного моря. 
Поряд з газовими факелами в Чорному і Азовському морях знайдено численні 
грязьові вулкани, котрі також є ознакою нафтогазоносності [21, 34, 46, 68]. 

З діяльністю останніх пов' язана більша частина знахідок газогідратів в Чо
рному морі, через це з'ясування ролі грязьових вулканів в процесі гідратоутво
рення становить великий інтерес. Газогідрати метану- можливість України в 
перспективі повною мірою забезпечити себе газом. Загалом Чорне море 

. . 

характеризується аномально високою газовщдачею 1 заслуговує на першочер-
гове вивчення як потенційно нафтогазоносний полігон. За останні роки в 
економзоні України працювали наукові судна Франції, Німеччини («Метеор»), 
проведено кілька європейських експедицій на судні «Професор Водяницький». 
Аби не опинитись осторонь під час вивчення власної економзони, необхідно 
якомога швидше розгорнути роботи з дослідження газогідратів у Чорному морі. 

Видобуток газів із газогідратів планується «Газпромом» у 2020 р., Японія 
передбачає почати видобуток газогідратів у западині Нанкай у 2017 р. [3, 15]. 
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1. Газогідрати Чорного моря

1. ГАЗОГІДРАТИ ЧОРНОГО МОРЯ

Одним з потенційних нетрадиційних джерел енергії є газогідрати метану 
(клатрати)- кристалічні тверді сполуки води з вуглеводневими газами, в першу 
чергу з метаном, які візуально нагадують звичайний лід (рис. 2.1 ). Кристалічна 
решітка газогідратів - поліедри - мають до 8 молекул газу на 46 молекул води, 
найчастіше одну молекулу метану на 6 молекул води у випадку, коли діаметр 

молекули газу менший 5,8х 1 о-
8 

см (С�, С2Н6, СО2, N, H2S). Для крупніших мо

лекул газу- до 6,7х10-
8 

см- (пропан, ізобутан) на одну молекулу газу необхідно 
136 молекул води. Н-бутан та пентан газогідратів не утворюють, їх молекули за
надто великі. В 1 м

з газогідратів метану міститься до 180-200 м
з 

метану [32, 81]. 

а б 

Рис. 2.1. Масивний кристалогідрат метану, який сформувався на вільному контакті 

газ-вода (98 атм., 12°С) (а); масивні кристалогідрати метану, утворені в газовому 

середовищі (86 атм., 3,3°С) (б) [96] 

1.1. Газові гідрати Світового океану 

Припущення про можливість існування газогідратів в газоносних пластах 
було висунуто ще І.М. Стрижовим у 1946 р., але довгий час реальність цієї ідеї 
у багатьох дослідників викликала сумніви. Природні газогідрати були вперше 
встановлені наприкінці 60-х років минулого століття в Мессояхському газовому 
родовищі в Єнисей-Хатангському прогині, яке довгий час розглядалося як єди
ний в світі приклад родовища, де видобуток газу здійснювався з природних гід
ратів [53, 64]. Відтоді проблема газогідратів в багатьох країнах набула держав
ного значення (США, РФ, Англія, Японія, Індія, Південна Корея та ін.). Зокре
ма, Конгрес США ухвалив законопроект про фундаментальні дослідження в 
області розвідки, оцінки запасів і технології розробки газогідратів метану; Япо
нія з 1999 р. здійснює випробування технології видобутку газогідратів у трозі 
Нанкай з глибини 950 м; в Росії діє довгострокова газогідратна програма ОАО 
«Газпром», в якій беруть участь співробітники ВНДІГ АЗ, ІПГН РАН, РДУ наф-
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Розділ 2. ГАЗОГІДРАТИ 

ти та газу ім. І.М. Губкіна, МДУ ім. М.В. Ломоносова, Інституту неорганічної 
хімії Сибірського відділення РАН, Інституту океанології РАН та ін. 

Газогідрати широко розповсюджені у всьому світі в океанічних осадах ак
тивних і пасивних континентальних окраїн, глибоководних осадах внутрішньо
материкових морів і озер, у полярних осадах районів вічної мерзлоти [87] 
(рис. 2.2). 

• 

Explanation 
+ Recovered gas hydrate samples
• lnferred gas hydrate occurrences

Рис. 2.2. Розповсюдження газогідратів у світі [87] 

За оцінками різних дослідників сумарні запаси газогідратів в Світовому. . 
2 10 14 7 6 10 18 з в 

. . 
океаю коливаються вщ · до , · м .  очевидь, реальюшою є песим1стич-
на оцінка, але й вона в сотні разів більша початкових сумарних газових ресурсів 
суші- О,18х1012 м3 [38, 58-60, 64]. Річ у тім, що глибоководне буріння в ряді ре
гіонів (хребет Блейк-Аутер на Атлантичній окраїні СІІІА, Гвінейська затока та 
ін.) не підтвердило високий ступінь насичення газами (як передбачалося) осадів 
нижче границі BSR (bottom simulating reflection - псевдодонна границя) [24], що 
й призвело до різкого зниження оцінки ресурсів газогідратів. 

Газові гідрати розглядаються як одна з форм находження природного газу 
в надрах (поряд з вільним, водорозчинним та сорбованим), яка жорстко детер-

. . . . 

мшована термодинам1чними та геолопчними умовами, чому газогщратонос-
ність акваторій зумовлюється скупченнями газових гідратів, а не рівномірним 
їх розподілом в породах [60]. Положення скупчень гідратів контролюється тем-
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пературним полем (зумовлює розчинність газу в воді), полем проникання (зу
мовлює умови міграції флюїдів), соленосністю вод (впливає на розчинність га
зу), умовами генерації газу. Основну роль у формуванні скупчень газогідратів у 
низьких і середніх широтах має фільтрація газовмісних флюїдів. Отже, для фо-

. . 

рмування скупчень газогщрат1в повиню 1снувати джерела газу, умови для газо-
генерації та геологічні умови, сприятливі для газогідратоутворення (у першу 
чергу- певні температура і тиск). 

Існують два головних типи скупчень гідратів: 1) пов' язані з осередками 
розвантаження флюїдів на дні, які утворюються біля дна та контролюються 
флюїдопровідниками (грязьові вулкани, діапіри, розломи); 2) не пов'язані з 
осередками розвантажування, які знаходяться на значній піддонній глибині, але 

також контролюються потоками флюїдів. Це підтверджується результатами 
глибоководного буріння, яке виявило приуроченість таких скупчень до зон 
опріснення та до відносно грубозернистих відкладів. Форма та розмір скупчень, 
пов'язаних з осередками розвантаження флюїдів, а також розподіл вмісту гід
ратів у їхніх межах контролюються концентрованим потоком газовмісних флю
їдів та дифузійним ореолом розсіювання. 

Зокрема, газогідратоносні скупчення хр. Блейк-Аутер, найбільші з відо

мих, пов' язані з висхідним потоком опрісненої газонасиченої води, який конт
ролюється структурою хребта, а розміщення гідратів у розрізі зумовлене літо
логічними особливостями відкладів, головним чином їх гранулометричним 
складом. 

Формування газогідратних покладів визначається багатьма факторами, го
ловними з яких є термодинамічний режим, інтенсивність міграції вуглеводнів, 

. . . . . . 

склад газу, стушнь насиченост1 газом 1 мшерал1зац�я пластових вод, структура 
пористого середовища, літологічна характеристика розрізу, геотермічний граді
єнт в зоні гідратоутворення, фазовий склад і таке інше. 

Утворення газогідратів в субмаринних умовах задовільно описується філь
траційними моделями, які передбачають поставку газу в зону їхнього утворення 
в фільтраційному потоці. Це може бути як водорозчинний газ, так і газ у вільній 
фазі. Фільтраційні моделі розрізняються за тим геологічним процесом, який за
безпечує фільтраційний напір. Найчастіше це відбувається за елізійною, грязьо
вулканічною чи газоструминною моделлю. На арктичних шельфах можливе 
формування скупчень газових гідратів за кріогенною моделлю, яка передбачає 
їх утворення при екзогенному охолодженні надр у ході багаторічного промер
зання. Верхня межа гідратоутворення в акваторіях знаходиться в товщі води, 
нижня - в породах. 

Кількість метану в газових гідратах Світового океану оцінюється від 1·10
15

до 7,6-10
18 

м3
, а питомий вміст метану в гідратах- в 2--4-109 м3/км2

• В основу 
. . . . . 

оцшки покладею уявлення про широке регюнальне поширення газопдратш в 
значних інтервалах піддонних глибин при значній гідратонасиченості відкладів. 
Але це, як зазначено вище, не підтверджується фактичними даними. Тому при 
оцінці газогідратоносності океанічних надр необхідно опиратися на дані пря
мих спостережень, які характеризують конкретні локальні скупчення. Були до-

199 



Розділ 2. ГАЗОГІДРАТИ 

сліджені такі скупчення: грязьові вулкани Буздаг у Каспійському морі, Хаакон
Мосбі в Норвезькому морі, Мілано в Середземному морі; осередок розванта
ження газу в Охотському морі; аномалії типу V А:м:J>' s (Velocity Amplitude featu
res) в Беринговому морі; хр. Блейк-Аутер в Північно-Західній Атлантиці; стан
ції глибоководного буріння: 658 у Перуанському жолобі, 570 і 1041 у Центра
льноамериканському жолобі, 889 у прибережжі о. Ванкувер. Глибоководним 
бурінням газогідрати розкриті на шельфі США, Канади, Перу, Коста-Рики, Ме
ксики, Гватемали, біля берегів Японії. 

Геологічні запаси газогідратного скупчення хр. Блейк на південно-східній 
континентальній окраїні США оцінюються в З 7, 7 трлн мз у гідратній формі та 
19,3 трлн мз вільного газу під газогідратами. Газогідратні поклади на континен
тальному шельфі Каскадія в Канаді площею близько 6000 км2 може вміщувати 
приблизно 2,8 трлн мз газу. Ресурси газу в газогідратному покладі Маллік у 
Північній Канаді можуть сягати 110 млрд мз [80]. 

Скупчення газових гідратів, пов' язані з підводним грязьовим вулканом Ха
акон-Мосбі в Норвезькому морі одне з найбільш вивчених. Поширення гідратів 
в цьому скупченні характеризується концентричною зональністю. В централь
ній найбільш прогрітій зоні діаметром близько 200 м гідрати не виявлені. Далі 
. .. .. . . . 

ВІД неІ розташована зона, в межах як01 вмІст гІДратш не перевищує першІ вІДсо-
тки. Наступна зона зі значними вертикальним і горизонтальним градієнтами 
температури поблизу дна характеризується найбільшим вмістом гідратів (в се
редньому 10-20 % ). В зовнішній зоні вміст гідратів зменшується від 1 О до О % з 
віддаленням від центральних зон. Максимальне віддалення від центру вулкана, 
на якому були знайдені гідрати, становить близько 700 м. 

В акваторіях Японії виявлено 14 гідратних покладів. Наприклад, поклад в 
жолобі Нанкай площею 160 км2 складається з трьох пластів на глибині 207-
265 м загальною товщиною 17 м, коефіцієнтом гідратонасиченості 40-80 %, 
вміщує понад 6· 108 мз /км2 метану, сумарні запаси оцінюються в 60 трлн мз [80]. 
Інше скупчення газогідратів відкрито на дні Японського моря в 30 км північні
ше Дзьопу (префектура Ніігата); його запаси оцінюються в 7 трлн мз [2]. 

Для оцінки площі потенційно газогідратоносних акваторій Світового оке
ану виконано прогнозне картування в масштабі 1:15 ООО ООО [60]. Загальна кі
лькість газу оцінювалася помноженням середнього значення глобальної пито
мої щільності запасів газу в скупченнях гідратів ( 5 · 106 мз /км2

) на сумарну пло
щу потенційно гідратоносних акваторій (З 5, 7 · 106 км2

) з обмеженням цієї площі 
ділянками з потужністю осадового чохла не менше 2 км. У результаті встанов-

б 
. . . 

2 1014 з лено, що в су маринних газових гІДратах мІститься не менше юж · м ме-
тану. Ця оцінка може розглядатись як мінімально можлива. За оцінками, про
гнозні ресурси газу в газогідратних скупченнях США становлять 9056 трлн мз, 
Індії - 1894 трлн м3, Канади - від 45 до 800 трлн мз [89, 93, 94]. 

Оцінювалась кількість газу, що міститься в скупченнях гідратів. Фактич
ний матеріал свідчить, що за розміром ці скупчення можуть співставлятись як з 

� (108 109 з 
. . 

малими родовищами звичаиного газу - м газу в скупченнях гІДратІв,
пов' язаних з осередками розвантаження), так і з унікальними родовищами 
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(до 10
13 

м3 
у скупченні гідратів на хр. Блейк-Аутер). Скупчення гідратів, які

пов'язані з осередками розвантаження флюїдів, залягають на дуже малих під
донних глибинах (практично біля дна) і характеризуються найбільшим гідрато
утворенням у самих верхніх частинах. Є підстава вважати, що ресурси газу в 

. . . 

таких скупченнях можуть розглядатися як вщновлюваю, тому що газопдратоу-
творення в умовах розвантаження флюїдів на дні є процесом сучасним. Необ-
. . . . . 

хщно зазначити, що, зпдно з оцшками, в скупченнях пдратш, приурочених до 
осередків розвантаження флюїдів, у цілому знаходиться приблизно на порядок 

. . . . 

менше газу, юж в шших скупченнях гщрат1в. 
У 2000 р. спільною російсько-бельгійською експедицією в рамках проекту 

«ІНТ АС» було досліджено газопрояв у південній западині оз. Байкал, приуро
чений до одного з осередків розвантаження флюїдів, раніше виявленого зйом
кою локатором бокового огляду і сейсмоакустичним профілюванням [58]. Осе
редки розвантаження просторово асоційовані з розломною зоною. Гідрати були 
розкриті rрунтовим пробовідбірником з льоду при глибині води близько 13 80 м 
і на піддонній глибині всього 16-30 см. Вони являли собою численні включен
ня (до 2 см) як ізометричні, так і пластинчасті, масивні агрегати (до 7 см) з тон
кими тріщинами, заповненими мінеральними частинками. За візуальною оцін
кою кількість гідратів у відкритій частині гідратовмісного інтервалу сягала 
80 % об'єму породи. Переважним компонентом гідратного газу є метан (до 
99 %) з домішкою важких вуглеводнів (до 0,13 %). Дані хімічного й ізотопного 
складу озерної, порової та гідратної води свідчать, що скупчення газогідратів 
асоціюється з осередками розвантаження газонасиченої, відносно мінералізова
ної води. Виявлена кореляція між ізотопним складом кисню та водню, пов' яза
на з вмістом гідратів і обумовлена ефектом ізотопного фракціювання при гідра
тоутворенні. За даними ізотопного складу кисню та водню порової води кіль
кість газогідратів з осередків розвантаження у викритій частині скупчення оці
нена в 5-1 О % об'єму породи. Вважається, що це скупчення газогідратів зумов
лене саме вихідною фільтрацією води, а не розвантаженням вільного газу, при
чому, якщо джерелом газу може бути нижче розташована потужна товща кай
нозойських відкладів, то джерело води, ймовірно, знаходиться за межами аква
торії озера. Про це свідчить склад радіогенної складової рідкісних газів ( аргон, 
гелій), виділених з газогідратовмісних зразків. 

Про глибинну природу метану в скупченнях газогідратів свідчить нерівно
мірність поширення та велика різниця в масштабах цих скупчень [24]. Річ у тім, 
що формування крупних та гігантських традиційних нафтогазових скупчень по-

. . . . 

ясняють латеральною м1грац1єю, концентращєю вуглеводнш в скупченнях з ве-
ликих нафтогазозбірних площ. Для газогідратів подібні механізми підживлення 
скупчень, які формуються латеральними перетоками вуглеводнів, як правило, не 
можуть бути залучені. Газогідрати найчастіше приурочені до приповерхневих 
обводнених пухких відкладів, у розрізі яких витримані ізолюючі покришки від
сутні, що виключає можливість широкомасштабної латеральної міграції вугле
воднів. В багатьох випадках відсутні умови для термокаталітичної генерації газів 
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( температура 10-20 °С), внутрішньобасейнової латеральної міграції, збереженос
ті від окиснення, а тим більше консервації газів біохімічної генерації. 

Ще більші складнощі виникають з джерелами вуглеводнів при формуванні 
газогідратів у глибоководних умовах (з глибиною океану понад 3 км): у Берин
говому морі, на Атлантичній континентальній окраїні США взагалі й хребта 
Блейк-Аутер зокрема, в ряді глибоководних жолобів на периферії Тихого океа
ну, де осадовий розріз на значних площах є малопотужним (до 1-2 км). У таких 
регіонах неможлива значна генерація метану, а тим більше рідких вуглеводнів 
за рахунок органічної речовини осадових порід. Залишаються варіанти зі знач
ною латеральною міграцією глибинних вуглеводнів із зони субдукції в горизо
нтах зриву в океанічній корі на активних окраїнах і вертикальною міграцією -
для пасивних окраїн. Вірогідно, механізми генерації глибинних вуглеводнів на 
активних (з зонами субдукції) і пасивних окраїнах відрізняються. Для форму-

. . . .

вання скупчень газогщрат1в в приповерхневих осадах дна океану ц1 вщмшност1 
не принципові, важливішим є те, що газогідратний резервуар сформувався в ре
зультаті зледеніння Арктики за декілька останніх мільйонів років з швидкістю 
10 12-10 13 г/рік. Ця величина на декілька порядків перевищує можливі щорічні

... . . .. . .. 

темпи генерацн вуглеводюв за рахунок розс1ян01 оргаючн01 речовини осадових 

порід в катагенезі та діагенезі і вимагає підтоків глибинних флюїдів (ювеніль
них або рециклічних за своєю природою). 

1.2. Газові гідрати Чорного моря 

Встановлено, що донні відклади Чорного моря мають добрі перспективи 
щодо наявності покладів газогідратів, які за наявності певних технологій видо
бутку можуть мати промислову цінність. У Чорному морі газогідрати вперше 
описані в донних відкладах з глибини 2000 м, де в колонці в 0,5 м від поверхні 
дна спостерігалися паморозеподібні білі мікрокристали в порожнинах мулів 
[27]. Газогідрати були виявлені під час 21 рейсу НДС «Євпаторія» у западині 
Сорокіна, де на глибині моря 2000 м вони були приурочені до глинистої брекчії 
в ядрі діапірової структури. Тут в колонці довжиною 70 см знайдено прошарок 
мономінерального газогідрата потужністю 8 см, білі прожилки в мулі [ 65]. 

У 1989-1991 рр. дослідниками «Південморгеологія» знахідки газогідратів 
зафіксовано в грязьових вулканах МДУ, Вассоєвича, академіка Страхова, Безі
м'яному [6]. У Західно-Чорноморській западині проби газогідратів були підняті 
на борт НДС «Феодосія» у 1988 р. в інтервалі колонки осадків 0,60-1,95 м, де в 
брекчієподібних глинах конусів виносу вулкана, іноді на контакті брекчії з сап
ропелем, зафіксовані «таблетки» криги (до 7,5 см), дрібні білі кристали і стя
жіння [65]. Газогеохімічна зйомка на 200 станціях показала аномальне наси
чення мулів газами, що, можливо, пов'язане з руйнуванням газогідратів, коли 
вони потрапляли в несприятливі термодинамічні умови [36, 40]. 

Пізніше грязьові вулкани западини Сорокіна та газогідрати в сопочній 
брекчії неодноразово випробувалися спеціалістами МДУ [83], там працювала 
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німецька експедиція НДС «Метеор» (2001 р.), експедиція НАН України НДС 
«Професор Водяницький» (2002, 2003 рр.). Газогідрати були знайдені в Гире
сунській западині в межах економзони Туреччини [6], на північному заході Чо
рного моря в 1989 р. під час експедиції на НДС «Михайло Ломоносов» [61]. 

Наводимо повний розріз колонки ст. 6154: 
• 0-0,22 м - мул сірий пелітовий рідкий;
• 0,22-0,44 м - мул сірий, зеленувато-сірий м'якопластичний;
• 0,44-0,60 м- мул біляста-сірий діатомовий гелеподібний, нагадує розмоклий папір,

гранульований, піщаної розмірності, гранично газонасичений; при виділенні газів
виникали численні каверни та тріщини, був сильний запах сірководню;

• 0,82-2 ,90 м- мул глинистий зеленувато-сірий в'язкий грудкуватий, з вюпоченнями
гідротроїліту та листвуватих сапропелевих мулів;

• 2 ,90-3,07 м - мул глинистий темно-сірий смолистий.

Сильна газовіддача спостерігалася практично повсюдно в інт. 0,44-2,90 м, 
але найінтенсивніше в інт. 0,44-0,60 м. В кавернах під бінокуляром видно біля
сті кристалики, що швидко зникали; склад газів в інт. 0,44-0,60 м (% ): СН4 -

68,11, СО2 - 24,14, N2 - 7,74 (сірководень не визначався). В інт. 0,30-0,60 м му
ловий розчин при нормальній хлорності характеризується аномальними зна
ченнями лужності (30,766 мг-екв/л) та вмістом сірководню 150 мл/л. Для порів
няння: у муловому розчині поверхневого шару (0-0,22 м) лужність 13,064 мг
екв/л і вміст сірководню 2 мл/л. 

Існують і інші знахідки газогідратів [7]. Однак у цілому, якщо враховувати 
більш ніж двадцятирічні зусилля великих наукових колективів, кількість знахі
док газогідратів в акваторії Чорного моря відносно незначна. Слід відзначити 
частий взаємозв'язок знахідок газогідратів з грязьовими вулканами, навіть ви-

. . . . 

словлювалася думка, що приурочеюсть газопдрат1в до зон грязьового вулкаю-
зму може вказувати на їх генетичний взаємозв'язок [18]. 

Газогідрати у сопочній брекчії грязьових вулканів виявлені також на Кас
пії, де в глибоководних грязьових вулканах на підняттях Абиха і Шатського 
знайдені снігоподібні білі або жовтуваті тверді включення, які швидко розкла
даються, виділяючи вуглеводневий газ, що легко горить [22]. 

При вивченні 5 з 26 відомих грязьових вулканів западини Сорокіна (Дворі
ченський, Севастополь, Ялта, Одеса, Тбілісі) під час 57 і 59 рейсів НДС «Профе
сор Водяницький» було виконано 25 відборів, в 6 колонках виявлені газогідрати, 
переважно в інтервалі 10-1 ОО см від поверхні дна. Лише на грязьовому вулкані 
Одеса (ст. 5617) газогідрати виявлено в інтервалі 350-370 см (рис. 2.3). Газогід
рати утворюють ксеноморфні стяжіння розмірами до 1 см, частіше за все - 2-
5 мм у розрідженій сопочній брекчії, в глинистих і гідротроілітових мулах. 

При складанні моделі передбачуваного Дворіченського родовища газогід
ратів враховувалися такі їхні особливості [ 5 8]: 

• в газогідратах стабілізується лише від 1 до 1 О % газів, що надходять в зону гідратоу

творення;
• дискретність розвитку газогідратів, відсутність їх суцільних покривів;

. . . . 

• вщсутюсть повсюдних виходш 1 наявюсть останюх лише в окремих точках;
• газогідрати займають лише 1 О % загальної площі зони гідратоутворення;
• поклад газогідратів створює потік висхідної газонасиченої води, а не одних газів.
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Рис. 2.3. Колонки станцій, що містять газогідрати [14]: 

1- мул; 2- мул кокколітовий; З - сапропель; 4- глина; 5 - гідротроіліт; 6- глиняна брекчія; 7 -
кам'яна брекчія; 8 -газогідрат; 10-раковинний детрит; 11 -ерозійний контакт

Прикладом моделі родовища газогідратів є модель, створена для газогід
ратного покладу грязьового вулкана Хаакон-Мосбі у Норвезькому морі. Тут у 
центрі кратерного поля в радіусі 1 ОО м зафіксована найвища температура сопо
чної брекчії + 15,4 °С за температури придонної води -0,77 °С. При цьому на 
відстані близько 200 м від кратера вулкана вміст газогідратів в осадках є най
вищим - до 20 %. Вони залягають в донних осадках у самої поверхні дна, з гли
биною колонок (довжина до З м) вміст газогідратів зменшується. Зовнішній 
контур покладу газогідратів розміщений на відстані 750 м від кратера. Вважа
ється, що він зумовлений інтенсивністю дифузії газу та розмірами дифузійного 
ореолу розсіювання [58]. 

Щодо грязьового вулкана Дворіченський, поклад навколо вулкана має фо-
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рму овалу, який повторює контур діапірової складки. Найімовірніше, як і на ву
лкані Хаакон-Мосбі, в центрі овалу, навколо фонтана, газогідратів немає, що 
зумовлене температурою потоку висхідних газонасичених вод і газів. В кратері 
температура сягає +9 °С на поверхні дна, а на глибині 6 м - + 16 °С (данні екс
педиції на НДС «Метеор» у січні 2002 р. ). Тепловий потік досить великий для 
Чорного моря і становить 283 мВт/м

2 
[17]. Концентрації газогідратів значно 

нижчі, ніж у Норвезькому морі. В той же час осади насичені газогідратами 
прямо біля поверхні в радіусі сотень метрів від жерла, що нагадує вулкан Хаа
кон-Мосбі. Величезна потужність і висота газових факелів на вулкані Дворі
ченський (іноді до 850 м при діаметрі 300--400 м) дозволяють прогнозувати ве-

. . 

лию розм1ри покладу. 
Вважається, що товщина покладу газогідратів Дворіченського вулкана може 

сягати 400 м від поверхні дна, він приурочений до четвертинних і неогенових 
утворень. Щільність насичення осадів газогідратами, вірогідно, з глибиною зрос-

. . . . . . . 

тає, тому шд шапкою газогщратш можна оч1кувати �снування шдгщратного по-
кладу газів. Газогідратний поклад, очевидно, обрамляє смуга газонасичених му
лів. Дуже імовірно, що цей поклад перебуває в динамічній рівновазі, розванта
жуючись по жерлу вулкана, утворюючи потужні фонтани й у той же час попов
нюючись за рахунок газових покладів в глибших поверхах у надрах, найімовір
ніше в майкопі або в крейді. Походження газів, мабуть, глибинне (рис. 2.4 ). 
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Рис. 2.4. Модель покладу газогідратів грязьового вулкана Дворіченський [14]: 

1 - мули, насичені газогідратами; 2 - підгідратний газовий поклад; З - сопочна брекчія; 4 - мули; 5 -
складки коріІПІИХ порід; 6 - відстані, м 
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Газовий склад газогідратів має важливе значення для визначення термоди
намічних умов їх утворення, якими визначається розповсюдженість газогідратів 
як за площею, так і в розрізі. Присутність СО2 обумовлює виникнення карбона
тних споруд над структурами витікання газів, які можуть бути критеріями зна
ходження точок витікання газів і газогідратів. Ю.А. Бяков, Р.П. Круглякова [6] 
виділяють два типи газогідратів. У першому типі (грязьові вулкани МДУ, ака
деміка Страхова, Безім'яний) метан міститься в кількості 93,3-95,7 %, його го
мологи - 4,3-6, 7 %, присутні азот (О, 7-1,8 % ), вуглекислий газ (0,85 % ), сірко
водень (0,25 %). У другому типі газогідратів (грязьовий вулкан Вассоєвича) мі
ститься лише метан. 

Газогідрати з глибоководної частини Чорного моря (на південь від Ялти) мі
стять у середньому 95 % метану і до 4 % етану [18]. Газогідрати з сопочної брек
чії грязьового вулкана містять 97-98 % метану, 0,02-0,4% етану, 0,5-0,9 % СО2, 
0,25 % сірководню [65]. На північному заході Чорного моря газогідрати містять 
(%): С� - 44; С2Нб - 16,6; СзНs - 17,1; СзНб - 10,2; CJ-!10 - 1,7; Н-С4О10 - 10,3, 
виявлені пентан і бутан. Отже, склад чорноморських газогідратів змінюється в 
широких межах, але переважає метан з домішкою інших газів. Ізотопний склад 

вуглецю (8
13

С - 61,80-63,55 %о) свідчить про змішану (біохімічну і термокаталі
тичну) природу вуглеводню [ 6]. 

Для виникнення газогідратів метану необхідні високий тиск та низькі тем
ператури, що зумовлює їх розвиток в зонах вічної мерзлоти або в глибинах мо
рш 1 океаюв. 

За оцінкою О.Д. Корсакова та ін. [36, 37], майже на всій глибоководній за
падині Чорного моря існують сприятливі умови для утворення газогідратів 
(рис. 2.5). Встановлено, що їх утворення можливе при глибинах води 300-
350 м, а для чистого метану - починаючи з глибин 700-750 м. Нижня межа роз-

. . . . . 

витку гщратш у товщ� осадш за геотерм1чними даними становить в середньому 
400-500 м - так звана зона гідратоутворення. Ці зони в Чорному морі локалізо
вані переважно в четвертинних осадах, потужність яких сягає 1-3 км, зрідка
(прогин Сорокіна) - навіть у неогені. Найперспективнішою є центральна глибо
ководна частина Чорного моря, що включає склепінні ділянки валів Шатського
і Андрусова, схід Західно-Чорноморської западини, материковий схил між
Анапою і Сочі, Туапсинську западину, материковий схил, починаючі від гли
бин 700-800 м до його підніжжя, конуси виносу палеорічок, зони суспензійних
потоків і зсувів. Заслуговують на увагу і діапірові структури, особливо усклад
нені грязьовими вулканами, де можливі сприятливі термобаричні умови гідра
тоутворення (рис. 2.6).

За даними геофізичних досліджень потужність покладів газогідратів може 
становити до 300-500 м. Вважається, що при заповненні газогідратами 65-70 % 
обсягу пор осади стають непроникними і можуть слугувати покришками в пас
тках вуглеводневих газів [19, 64]. У результаті під шапками газогідратів можуть 

. . . . . 

утворюватися шдгщратю поклади газ1в, що є важливим для ощнки перспектив-
ності чорноморської западини. Сейсмогеологічна модель газогідратного покла
ду виглядає як відносно однорідний пласт, що має знижену щільність і підви-
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щепу швидкість пружних хвиль, з контрастними межами. Верхня межа майже 
збігається з поверхнею дна, нижня відповідає граничній глибині термобаричної 
стабільності гідратів, грубо повторює рельєф дна і нерідко перетинає літологіч-
. . 

ю меж1. 

Рис. 2.5. Карта перспектив rазоносності зони rjдратоутворення Чорноморської 

западини [36]: 

1 - високоперспективні; 2 - перспективні; З - малоперспективні; 4 - безперспективні 

,10' 

45" 

41
° 

ш, [Ш] з

с.д. 

Рис. 2.6. Ознаки присутності в осадках rазоrjдратів та rазу, що заляrає неrлибоко [47]: 

1 - знахідки газогідратів; 2 - сейсмічні ознаки газогідратів (BSR, V АМР); З - найперспективніші ра

йони для пошуку газогідратів; 4 - грязьові вулкани; 5 - зони інтенсивного розвантаження флюїдів; 
6 - газові джерела; 7 - підводні конуси 
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Сумарні ресурси газу в глибоководній частині Чорного моря оцінюються в 
20-25 трлн м

з, в тому числі для центральної частини - в 7,0-7,7 трлн м
з і для

східної - в 5,7-7,0 трлн м
з 

[36, 37]. За іншими оцінками ресурси газогідратів у
донних осадах Чорного моря становлять 300-350·109 м3

, причому вміст газу в
них становить 42--49· 10

12 
м

з метану [7].

Пошуки газогідратів здійснюються геофізичними методами, зокрема вста
новленням відбивного сейсмічного горизонту, що відповідає морському дну, 
вивченням теплових аномалій (температури води), геотермічними вимірами 
донних відкладів. Геофізичні дослідження останніх років дозволили розширити 
та уточнити уявлення про розвиток газогідратів. Так, румунськими геофізиками 
були проведені сейсмічні дослідження в глибокій частині дельти Дунаю. Харак
терні ознаки газогідратів (границя BSR та інші) виявлені на площі 2900 км2

(рис. 2. 7). Зокрема, встановлене місцями п'ятикратне повторення цієї межі в 
розрізі відкладів, що призвело до дискусії відносно природи цього явища. Об-

. . . . .. 

говорюються питання рІзнищ ХІМІзму газогщратш а також впливу на ІХ утво-
рення змін температури під час зледенінь [90]. 

-

І І 

І І 

І 

І 

Рис. 2.7. Площі розповсюдження BSR (псевдодонної границі) (світло-зелене) і руслових 

каналів північно-західного шельфу Чорного моря [86, 90, 95] 

За замовленням компанії «Роснафта» вивчення газогідратів в Туапсинській 
западині було проведене співробітниками Московського університету. Знайде-
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. . . . . . . 

но декшька площ розвитку газопдратш, м1ж якими розм1щею грязьою вулкани, 
часом з викидом нафти. Колонки з нафтою підняті в декількох місцях Туапсин
ської западини. В розрізі виявлені границі BSR, що повторюються тричі, при-

... 

рода яких є предметом дискусн. 
Геофізичні роботи на газогідрати проведені німецькими фахівцями в еко

номічній зоні України під час біологічних досліджень на захід від Севастополя 
у в усті палео-Дніпра (палео-Каланчака). Площа розвитку газогідратів оціню
ється в 805 км

2 
при товщині газогідратного шару до 1 ОО м та глибинах води 

700-1350 м [86, 95]. Дослідження газогідратів в цьому районі в 2010-2011 рр.
здійснили співробітники Інституту геофізики НАН України. Газогідрати в за
падині Сорокіна вивчали німецькі фахівці в 2010 р. з борту судна «Марі Мері
єн». Результати цих робіт поки не опубліковані.

Пошуковими ознаками газогідратів є високий вміст органічної речовини в 
донних осадках, взаємозв'язок газогідратів з газонасиченими мулами. Зокрема, 
на полігоні на південь від Криму газогідрати приурочені до смуги осадів з ано
мальною газонасиченістю метаном - від 20 до 350 см

3 
/т на фоні 0,2-1·10·

2 
см

3 
/т; 

важкими вуглеводнями - 0,2-11,6· 10·2 см3 /т на фоні 5 · 10·
4 см3 /т [3 7]. Такий ха

рактер дегазації, вірогідно, залежить від термодинамічного руйнування криста
логідратів при підйомі їх на поверхню і може розглядається як одна з ознак гід
ратоутворення. Ознакою газогідратних покладів може бути зниження темпера
тури покладу, зміна складу газів, опріснення пластової води [40, 64, 65]. Нерід-

. . . . . . 

ко знахщки газопдрат1в приурочею до дшянок опр1снення придонних вод, осо-
бливо в каньйонах і на північно-західному материковому схилі. Вважається, що 
. . . . .. 

шдвищення мшерал1зац11 води призводить до зниження тиску пари води над 

поверхнею розчину, а, отже, ускладнює процеси гідратоутворення; у той же час 
є дані, що наявність у воді NaCl в межах 2-6 % суттєво не змінює параметри гі
дратоутворення. Є думка, що розкладання газогідратів призводить до виділення 
прісної води, збагаченої дейтерієм, отож, гідратоутворення супроводжується 
фракціонуванням ізотопів водню і, можливо, кисню. 

Отже, газогідрати Чорного моря є дуже важливим джерелом вуглеводнів і 
проблема їх видобутку є однією з провідних для енергетичного забезпечення 
країн чорноморського регіону. Тому пошуки, розвідка і розробка газогідратних 
покладів будуть дуже актуальними у найближчому майбутньому. 

1.3. Технологія розробки газоІідратних покладів 

Для отримання газу з газогідратів необхідно перевести газ із твердого ста
ну в вільний безпосередньо в пласті. Це досягається нагріванням колектору 

. . 

вище температури утворення пдратш, зниження пластового тиску нижче тиску 
рівноваги гідратів, закачування в колектор інгібіторів (метанол, глюколь та ін.) 
для зниження стабільності гідратів [2, 80]. 

Складнощі видобування газогідратів обумовлені їх фізичними властивос
тями, умовами залягання і формування [44]. Річ у тім, що в морських осадах гі-
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драти перебувають в переохолодженому стані і є цементуючим компонентом, а 
коли кількість гідрату в породі перевищує 15 %, вона стає непроникною для га
зу, що може сприяти виникненню газових покладів під газогідратами. Газогід
рати в природному стані є твердою речовиною, яка спонтанно газифікується 
при зниженні тиску чи підвищенні температури. Однак зниження тиску без те
плового впливу призводить до ендотерм1чного охолодження, завдяки чому зов
нішня поверхня покривається кіркою льоду, що обмежує дифузію і подальше 
утворення газу. Тому в континентальних умовах видобуток газу з газогідратів 
завжди пов'язаний з термальним впливом на пласт. Це досягається закачуван-

.. . 

ням у свердловину гарячо� води, розчиюв чи пари з наступним поверненням га-
зо-водяної пульпи в режимі ерліфту через введену до свердловини відвідну 
трубу [97]. 

Основним способом відбору газогідратів у морських умовах вважається 
їхнє перетворення в пласті у вільний стан з наступним відбором традиційними 
засобами. Перевід газогідратів у вільний стан може здійснюватися зниженням 

. . . . . . 

пластового тиску, шжекщєю в пласт реагентш, яю сприяють розкладу пдратш, 
під впливом високочастотних полів і таке інше. Ці методи мають свої переваги 
та обмеження в залежності від геологічних умов та термодинамічних характе
ристик газогідратного покладу. Наприклад, для розробки газогідратних покла-
. .. . . . . 

дш невелико� потужност1, яю мають непроникну штолопчну покришку та низь-
. . 

копроникн1 породи на меж1 газоводяного контакту, при незначному переохоло-
дженні гідратних пластів ефективною технологією може бути зниження плас
тового тиску нижче рівноважного з наступним відбором газу. За умови значно
го переохолодження газогідратного покладу, коли для розкладу гідрату потріб
ні високі депресії на пласт, зниження пластового тиску для розкладу гідратів 
неможливе без використання спеціальних методів обробки пласта. 

Оригінальний спосіб видобутку газогідратів запропонувала компанія ІНЕ
КОТЕХ [98]. Він застосовується у випадку, коли крівля підводних газогідрат 
них покладів збігається з поверхнею дна, чи перекрита малопотужними (не бі
льше 1-2 м) пухкими осадами. З борту судна на грунт, якій вміщує поклад газо
гідрату, опускається полусферичний ковпак-уловлювач з трьома шлангами. 
Одним з них на крівлю покладу насосом нагнітають відносно теплу поверхневу 
морську воду (при необхідності штучно підігріту), яка розкладає газогідрат. 
Прісна вода, яка при цьому виділяється, накопичується в корпусі уловлювача 
над шаром солоної, більш важкої води, і може відкачувати ся другим шлангому. 
Газоподібний метан поступає з верхньої частини уловлювача по третьому шла
нгу в бортові ємності. Якщо температура поверхневого шару морської води за
надто низька (нижче + 1 О 0С), з аналогічних ковпаків-уловлювачів викачують 
морську воду за його межі, знижуючи тим самим усередині уловлювача гідро
статичний тиск. При цьому газогідрат розкладається з утворенням прісної води 
і метану, які відкачують аналогічним чином. Оптимальний діаметр ковпака
уловлювача - 5 м, одночасно з судна може бути задіяно декілька апаратів. 

Обмежуючими факторами розробки газогідратних покладів можуть бути 
винос піску з призабійної зони свердловини і величина припустимої депресії на 
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пласт, яка виключає руйнування порового простору та винос вмісних порід. 
Остання визначається геологічними факторами і залежить від ступеня переохо
лодження газогідратних покладів, яка для газогідратних покладів Чорного моря 
дорівнює 14 °С [44]. У газогідратних покладах великої потужності з високим 

. . 

ступенем переохолодження для розкладу гщрату доцшьно використовувати ме-
тоди теплового або термохімічного впливу на пласт, з урахуванням кількості 
тепла, потрібного для розкладу гідрату, а також теплоємності гідрату та вміс
них порід. При значному переохолодженні газогідратних покладів, коли для 
розкладу гідрату необхідно прогрівати всю товщу вмісних порід на 10-20 гра
дусів, видобуток газу може бути нерентабельним. 

На основі досліджень утворення та розкладу форм кристалогідратів розро
блені технології запобігання утворенню гідратних пробок при видобутку, 
транспортуванні та переробці газів за допомогою кінетичних інгібіторів і анти
агломератів на базі різних полімерів, які знижують ступінь переохолодження, 
необхідний для початку утворення гідратів [44]. Гідрати, які утворюються, у 
вигляді гідратної пульпи транспортуються до пунктів сепарації з подальшим 
розділом. Такі інгібітори ефективні короткий час і при зупинках систем транс
портування газу на декілька годин гідрати можуть повністю перекрити трубо
провід. Для ліквідації гідратних скупчень у свердловинах і трубопроводах іс
нують різні технології. Для розробки глибоководних родовищ передбачається 
інгібірування гідратоутворення та вилучення гідратів, які утворюються (напри
клад, Мексиканська затока, шельф Західної Африки, де високі пластові тиски та 

. . . 

низью температури на морському дю сприяють прискореному утворенню пд-
ратів) [48]. Витрати на боротьбу з гідратними пробками в глибоководних тру
бопроводах можуть бути дуже великими, тому що для розкладу кожної такої 
пробки може знадобитися від декількох днів до декількох місяців. 

У 2002 р. пробурено три свердловини і здійснені експерименти з видобут
ку газу газогідратів родовища Маллік в дельті р. Маккензі. Приплив газу ви
кликаний зниженням тиску на забої свердловини і за допомогою теплової дії. 
Забійний тиск знижувався пластодослідником спеціальної конструкції. В ре
зультаті досліджень одержані криві відновлення тиску та проби пластових 
флюїдів. При циркуляції гарячої води на забої з t=90 °С протягом 5 діб було до
буто 468 м

3 
газогідратного газу [З]. В Японії в 2004 р. планувалося пробурити 

дві свердловини ( одна з них - горизонтальна) на газогідратному родовищі Нан
сей, пробний видобуток газу провести в 2007 р., а в 2017 р. планується розпоча
ти його промислову розробку. 

1.4. Газонасичені мули 

У різних районах Чорного моря знайдено мули, насичені газами, в основ
ному метаном, зокрема, на шельфі Болгарії (рейси судів «Професор Штокман» і 
«Витязь»). Підвищений вміст метану виявлено в природних водах і в донних 
осадках. З глибиною в голоценових відкладах (від 0,5 до 1,75 м) вміст метану 
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зростає від 0,013 до 37,1 мл/дм3
• Газонасичені мули знайдено й у Західно

Чорноморській западині, де вміст газу становить 3-200 см3 на 1 кг вологого му
лу. Гази представлені переважно метаном і СО2, у підпорядкованих кількостях 
присутні азот і сірководень [9, 66]. Газонасичені мули зафіксовано в діатомових 
мулах Дунайського каньйону [65]. 

Вміст метану в четвертинних відкладах Керченсько-Таманського шельфу 
варіює від десятих часток до 1 мл/кг осаду, соті частки мл/кг становлять гомо
логи метану [67]; аномальний вміст метану зафіксовано у водах цього району 
[18]. Вуглеводневі гази присутні в донних осадах Чорного моря [40]. При про
веденні робіт у північно-західній частині Чорного моря у 1989 р. Є.Ф. Шнюко
вим та ін. були підняти й вивчені газонасичені мули [ 14]. 

Під час експедиції на НДС «Іхтіандр» у 1993 р. на південний захід від 
м. Севастополь виявлено дві аномалії газонасичених мулів у підошві материко
вого схилу (рис. 2.8) [68]. Мули пелітові, кокколітові, діатомові, сапропелепо
дібні, характеризуються високими, на 2-3 порядки вище фону, концентраціями 
метану. В газонасичених мулах з глибиною відмічається зростання газонасиче
ності і площа аномалії збільшується. Крім метану в газах газонасичених осадів 
встановлено водень у кількості від слідів до 61,5 · 10-3 мл/ л. 

Се8астопопь 

Рис. 2.8. Розташування аномальних зон газонасичених мулів (№ 1, 2), 

вивчених в експедиції на ПДС «Іхтіандр» [10] 

Отже, газонасичені мули значно поширені в Чорному морі. Вірогідно, такі 
мули вміщують велику кількість газів, у першу чергу метану, і у майбутньому 
можуть мати промислове значення, хоча їхній потенціал ще треба встановити. 

Багато авторів відстоюють ідею щодо біохімічного генезису метану в го
лоценових відкладах [5, 66], інші вважають, що метан мігрує в них з глибоких 
горизонтів підстелюючих товщ [23, 77]. На користь останньої точки зору свід-

. . . 

чить, зокрема, розташування газонасичених мушв у зою порушень шд матери-
ковим схилом. Ймовірно, газонасичені мули формуються за рахунок розванта
ження глибинних джерел у розломах, які можуть бути певною пошуковою 
ознакою. Вірогідно, вони є продуктами руйнування газогідратів в цих зонах. 
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2. Інші прояви нафтогазоносності у Чорному морі

2. ІНШІ ПРОЯВИ НАФТОГАЗОНОСНОСТІ У ЧОРНОМУ МОРІ

2.1. Газовий вулканізм 

Газовий вулканізм - широке поняття, що включає як уявлення про грязьо
вий вулканізм, так і відомості про газові факели та явища, що їх супроводжу
ють. Грязьові вулкани поширені в межах нафтогазоносних басейнів у багатьох 
районах земної кулі, хоча далеко не всі нафтогазоносні басейни є зонами розви
тку грязьового вулканізму. За підрахунками Р.Р. Рахманова [55], грязьовий вул
канізм проявився у 25 нафтогазоносних басейнах, тоді як приблизно в 170 ба
сейнах грязьових вулканів немає. Це пояснюється розвитком грязьового вулка
нізму лише в тих регіонах, де нафтогазоносні пласти характеризуються анома
льно високим тиском [ЗО], хоча існують райони, де нафтогазоносні пласти ма
ють аномально високий тиск, а грязьові вулкани відсутні. Для виникнення 
останніх разом з аномально високими тисками в нафтогазоносних пластах не
обхідні ще певні геологічні умови. Таким чином, грязьові вулкани є індикато
рами нафтогазоносності, хоча тривалий час вважалося, що грязьовулканічна ді
яльність свідчить про останні стадії руйнування нафтогазоносних покладів. 

Взаємозв'язок міграції вуглеводнів з грязьовулканічною діяльністю вста
новлений для Південно-Каспійської западини на прикладі грязьового вулкана 
Локбатан і однойменного нафтопромислу [1, 45]. У 1933 р. свердловина № 45 в 
1,5 км на схід від кратера вулкана дала величезний нафтовий фонтан -
20 тис. т/добу. На грязьовому вулкані відбулося понад 20 вивержень, але розро
бка нафти продовжується і досі. Більше того, буріння глибоких, до 5000 м, екс
плуатаційних свердловин і розробка покладу практично не зменшили активнос
ті вулкана Локбатан. Усього на промислі добуто 30 млн т нафти, понад 
800 млн м

з 
вільного газу і понад 1 млрд м

з 
нафтового газу. Встановлено коре

ляцію між обсягами викинутих газів і частотою виверження грязьового вулка
на. Численні подальші знахідки нафтових і газових родовищ у районах розвит
ку грязьових вулканів в Азербайджані остаточно похитнули тезу про руйнівну 
роль грязьових вулканш. 

Існують різні погляди на джерело діяльності грязьових вулканів Азербай
джану. Одні автори вважають, що обсяги вуглеводневих газів, необхідні для ді
яльності грязьових вулканів, були генеровані осадовою товщею Південно
Каспійської западини [ЗО]. Інші, навпаки, вважають, що джерелом активності 
грязьових вулканів не можуть бути поклади газів в осадовому чохлі, джерело 
вуглеводнів - глибинне, що лежить нижче підошви осадового розрізу і діяль
ність грязьових вулканів можлива лише при постійному інтенсивному піджив
ленні їх глибоких (проміжних) осередків у підошві осадового розрізу за раху
нок глибинної дегазації [39]. Нафтонакопичення і грязевулканічна діяльність 
парагенетично пов' язані як такі, що живляться продуктами глибинної дегазації 
. . . . . . 

1 мають єдию шдвщю канали - розривю порушення. 

213 



Розділ 2. ГАЗОГІДРАТИ 

Для пояснення глибинного походження газів розроблена концепція коро
вих хвилеводів [26, 31]. Згідно з цією концепцією, у верхній корі на глибинах 
10-15 км існують горизонтальні тріщинувато-пористі насичені шари (корові
хвилеводи), які періодично стискаються та розширюються. Через це в них зака
чуються і викачуються флюїди (в основному водні) з верхньої кори. При низ
хідних рухах флюїди розчиняють вуглеводні та поставляють їх у зону хвильо
водів. Розчинність вуглеводнів у воді в термодинамічних умовах зони хвильо
водів різко підвищується, виникають умови для концентрації вуглеводнів, які
при потраплянні у висхідні потоки при зустрічі з пастками створюють нафтога-

. . . 

зою родовища, а в зонах розломш призводить до виникнення газових викидш
чи грязьових вулкаюв.

Одним з активних проявів грязьового вулканізму є Керченсько-Таманська 
область. На відміну від Азербайджану тут максимальна активність грязьовул
канічної діяльності припадає не на антропоген (як в Азербайджані), а на неоген. 
У Керченсько-Таманській області встановлено потужний (до 13-15 км) осадо
вий чохол, в якому виділяються тріасово-юрський, нижньокрейдовий, верхньо
крейдово-палеогеновий і олігоцен-неогеновий поверхи нафтогазоносності [25]. 
Вірогідно, існують і давніші поверхи нафтогазоносності. Можна припускати, 
що корені грязьових вулканів простежуються до глибин 18-20 км і глибше. Ві
рогідно, що грязьові вулкани Керченсько-Таманської області дренують, сприя
ють спустошенню верхніх поверхів нафтогазоносності й у той же час є шляха
ми їх підживлення за рахунок глибших надр, хоча прямих доказів ідеї про по
стійне підживлення грязьових вулканів за рахунок мантійної дегазації поки не 
існує. Грязьові вулкани району дренують не лише верхні, а й мезозойські пове

рхи нафтогазоносності, оскільки вони розташовані на склепіннях мезозойських 
позитивних структур. Підживлення палеозойського поверху і дренування наф
тоносних поверхів, що лежать вище, було найінтенсивнішим у неогені; в ан
тропогені ці процеси були менш активні. 

Відомі випадки прямого використання грязьових вулканів. Наприклад, га
зи Центрального озера Булганацького грязьовулканічного осередка (дебіт бли
зько 1 ОО м

3 
на добу) використовувалися як підсобне паливо для кухні борного

заводу в 20-30-х років ХХ ст. На жаль, наявність у складі газів СО2 (до 42,8 %) 

ускладнювала експлуатацію цього джерела [б]. 
Однією з ознак скупчень вуглеводнів на глибині є природні поверхневі ви

ходи нафти та газу, пов'язані з просякненням нафти, газу й бітумів із надр зем
лі. Встановлено, що поверхневі нафтопрояви приурочені до зон розломів, по 
яких нафта надходить до поверхні з глибоких горизонтів. Вони є об' єктами де
тального вивчення і вважаються важливою пошуковою ознакою. Однак багаті 
нафтопрояви не завжди вказують на наявність крупних скупчень нафти й газу в 
надрах землі. Так, під інтенсивними поверхневими виходами нафти й газу на 
Сураханській площі в Азербайджані, на площі Міккітрі в Каліфорнії (США) ви
явлені крупні родовища нафти, але під величезним асфальтовим озером на ост
рові Тринідад, чи під асфальтовим озером на Сахаліні в Росії виявлені дуже не
великі прояви нафти. Не виправдало надій і Мертве море, з дна якого підніма-
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ються величезні брили асфальту, але там не виявлено крупних родовищ нафти 
чи газу. 

Цікаві дані отримані щодо газоносності Чорного моря. Зокрема, саме з дна 
Чорного моря вперше в світі були підняті кристали газогідратів, завдяки чому 
тут у 1975 р. проводило дослідження наукове судно «Гломар Челленджер». Бу
ло пробурено шість свердловин на станціях № 379, 380 і 381 загальним метра
жем 2738 м, при цьому в центральній частині моря при глибині 2115 м було 
пройдено 1073,5 м. Породи виявились дуже загазованими. Керн зі свердловини 
379А на інт. 44--444 м аналізувався на наявність газогідратів, які були виявлені 
в усіх зразках. Американські дослідники дійшли висновку про високі перспек
тиви гідратоносності Чорного моря. При проведенні сейсмічних досліджень бу
ли виявлені грязьові вулкани в глибоководній частині моря, переважно в запа
дині Сорокіна. 

Ознакою перспективності донних осадів Чорного моря є дані про високу 
загазованість його глибинних вод, зокрема, дослідження американського нау
ково-дослідного судна «Кнорр» у 1988 р. довели, що води Чорного моря міс

тять метан в кількості 11 µМ, починаючи з глибини 550-600 м до самого дна. 
Загальну кількість метану в глибинних водах Чорного моря можна оцінити в 
80 млрд м

3 метану. В Чорному морі виявлено 1200 виходів метану. Газ, що над
ходить з дна моря, включає: метан (97% ), етан (до 4, 7% ), і пропан (О, 7%) і за 
своїм компонентним складом подібний до газів Голіцинського і Штормового 
газоконденсатних родовищ. 

Отже, наявність численних виходів газу з дна Чорного моря, широкий роз
виток газогідратних скупчень, активний грязьовий вулканізм, а також інтенси
вна загазованість донних осадків дозволяють дійти висновку, що Чорне море є 
одним з найперспективніших щодо газо-, нафто-, і гідратоносності регіонів сві
ту [91, 92]. 

2.2. Грязьовий вулканізм Азово-Чорноморськоrо басейну 

Грязьовий вулканізм - одне з найцікавіших явищ природи. Протягом бага
тьох років його вивчали в межах суші, особливо в Кримсько-Кавказькому регі
оні. Останніми роками з'являється все більше матеріалів вивчення грязьових 
вулканів у Чорному морі, на Каспії та в інших водних басейнах. Причини інте
ресу до грязьового вулканізму очевидні. В районах шельфу грязьові вулкани -
це пошукова ознака при розвідці нафтових і газових родовищ. Крім того, в де
яких мілководних акваторіях Чорноморського басейну грязьовий вулканізм 
може призвести до раптового утворення небезпечних для судноплавства мілин, 
що вже трапилося в Керченській протоці. Вивчення сірководневих джерел, що 

. . . . 

супроводжують грязьою вулкани, має еколопчне значення, осюльки с1рково-
день бере участь у формуванні гідрохімічного складу чорноморських вод, що 
дуже важливо для біологічного стану моря. Масштабні викиди газів можуть ви
явитися небезпечними для мореплавства навіть в глибоководних районах моря. 
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Перші згадки про грязьові вулкани в акваторії Азово-Чорноморського ба
сейну належать ще давнім грекам. У XVIII ст. виникнення грязьовулканічних 
островів у південно-східній частині Азовського моря біля станиці Голубицька 
поблизу Темрюку описував П. Паллас [50]. У подальшому неодноразово згаду-

. . . 

валися виверження азовських вулкаюв, описано кшька грязьових вулкаюв в ак-
ваторії Керченської протоки, в тому числі 3 в її південній, відносно глибоковод
ній частині [16, 54, 72] (рис. 2.9, 2.10). Численні грязьові вулкани і діапірові 
структури були виявлені в глибоководних западинах Чорного моря наприкінці 
минулого століття [21, 29, 35, 43, 46, 52, 62, 84, 85]. 
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Рис. 2.9. Грязьові вулкани Керченської протоки та прилеглої суші [14]: 

1 - грязьові вулкани встановлені (1 - Велико-Тарханський, 2 - Мало-Тарханський, 3 - Булганацький, 

4 - Баксинський, 5 - Єнікальський, 6 - Восходовський (Джарджава), 7 - Солдатсько-Слободський, 8 -

Мис Ак-Бурун, 9- Тузлинський, 10- Чонгелецький, 11- Північно-Кизилтаський, 12- Поливадіна, 
13 - Бугазський, 14 - Пекло Чорноморське, 15 - Карабетова гора, 16 - г. Чиркова, 17 - Шопурський, 

18- Цимбали Західні, 19- Цимбали Східні, 20- Фонталовський, 21- г. Горіла, 22- Коси Чушка

(Блевака), 23 - Пекло Азовське, 24- Кучугурський, 25 - Синя Балка (Тиздар), 26- Ахтанизівський,

27 - Північно-Ахтанизівський, 28 - г. Сопка, 29 - Темрюцький, 30 - Голубицький); 2-3 - грязьові
вулкани передбачувані: 2 - за даними геоакустики, 3 - за космічними знімками
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Рис. 2.10. Початкова стадія виверження грязьового вулкана Голубицький (1999 р.) [14] 

Надзвичайно цікавим районом розвитку грязьового вулканізму є западина 
Сорокіна, яка є частиною глибоководної западини Чорного моря. Вона простя
гається від меридіана мису Чауда до меридіана м. Ялта, на півдні обмежена 
підняттям Тетяєва і валом Шатського. Прогин витягнутий з південного заходу 
на північний схід на 150 км при ширині 45-50 км. Північний борт западини 
крутий - до 30--40°, південний похилий [62]. Западина, де товщина відкладів 
сягає 5-6 км, складена переважно майкопською серією, де розвинені орієнтова
ні з південного заходу на північний схід брахіантиклінальні складки, які утво
рюють кілька ланцюжків довжиною до 40 км. Товщина перекривних відкладів 
сягає 1 км, антропогенових - 1,5 км. В межах западини встановлено від 16 до 26 
грязьових вулканів [18, 29]. 

Одним з найцікавіших є вулкан Дворіченський [43], який вивчався німець
кою експедицією на судні «Метеор» на початку 2002 р., а влітку того ж року -
експедицією НАН України на судні «Професор Водяницький». В результаті 
останньої експедиції вдалося спостерігати два потужних газових фонтана. Вони 
приурочені до кальдери грязьового вулкана. Діаметр кожного з фонтанів стано
вить до 400 м, вони піднімалися на висоту 850 м над рівнем дна при глибині 
моря близько 2000 м. Європейська експедиція у травні 2003 р. (58-1 рейс НДС 
«Професор Водяницький») не виявила фонтанів на грязьовому вулкані Дворі
ченський. Експедиція ВМГОР НАН України в 59-му рейсі на НДС «Професор 
Водяницький» в липні 2003 р. знову спостерігала потужний газовий фонтан ви
сотою близько 800 м на вулкані Дворіченський (рис. 2.11 ). Можна припустити, 
що грязьовий вулкан Дворіченський належить до вулканів локбатанського типу 
і пульсаційно час від часу викидає грязьові фонтани. 

На сьогоднішній день у глибоководній частині моря налічується 25-30 
грязьових вулканів, стисла характеристика найважливіших з них наведена в 
табл. 2.1. Всі грязьові вулкани утворюють позитивні форми у вигляді підводних 
конусів висотою до 110-120 м. Розміри поперечників конусів на дні до 4х4 км. 
Вулкан МДУ увінчаний кільцевим валом висотою до 1 О м. Часто конуси роз-
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ташован1 у крупюших кальдерах просщання, що неодноразово заповнювалися 
сопочною брекчією. Вони простежуються на глибинах до 2 км. Інколи фіксу
ються більш крупні поля з кількох вулканічних осередків, локалізовані у проса
дочних лійках. Лійка грязьового вулкана Тредмар найсвіжіша і добре просте
жується до глибини 1 км. Межі полів просадочних лійок - тектонічні. 
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Рис. 2.11. Ехограма газового фонтана висотою близько 800 м (над рівнем морського 
дна) на грязьовому вулкані Дворіченський (2003 р.). Матеріали 59-го рейсу 

ПДС «Професор Водяницький» [14] 

Табл. 2.1. Грязьові вулкани глибоководної частини Чорного моря [46] 

Координати Глибина моря 
Висота конуса Розміри конуса 

Вулкан 
півн. ш. схід. д. 

до вершини 
над дном, м у підошві, км 

конvса,м 

МДУ 43°32 1 33°07' 2100 65 4х4 

Південморгеологія 43°31 1 33°12 1 2066 110 2,5х4 

Малишева 43°38 1 33°21 1 2027 75 1,5х2,5 

Корнева 43°44 1 33°28 1 1985 95 lxl 

Гончарова 43°41 1 33°41 1 2010 120 lxl 

Страхова 43°39 1 33°53 1 2140 20 0,5 

Вассоєвича 43°21 1 33°27' 2156 40 lxl 

Ковалевського 43°14 1 33°43 1 2140 40 2х2 

Тредмар 43°15 1 33°06 1 2150 30----40 1,5 

Григор'єва 43°49 1 32°37' 1825 30 2х2 

Дворі чен ський 44°17 1 34°59 1 2066 40 2xl,4 

Севастополь 44°17 1 34°53 1 2085 25 -

Ялта 44°17 1 34°54 1 2038 60 -

Одеса 44°23 1 35°08 1 1834 66 -

Основним матеріалом сопочної брекчії є майкопські глини. На вулкані 
Григор'єва спостерігалися газові виділення. Уламковий матеріал становить до 
15 %. Це переважно уламки майкопських глин, іноді аргілітів, глауконіт-квар
цових пісковиків, вапняків. Викинуті глинисті частинки утворювали над вулка
ном своєрідні хмари у водній товщі. На конусі Малишева піднято уламок доло
міту вірогідно пізньоеоценового віку [4, 78]. Брекчія грязьового вулкана Гри
гор' єва представлена брекчієоподібним мулом з ознаками розшарування, в 
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якому зосереджені крупні (до 2-3 см) уламки щільних глин і мергелів вірогідно 
крейдового віку. Цей мул підстелюється чорним гідротроілітовим мулом. 

Пошуковою ознакою грязьового вулканізму можуть бути позитивні форми 
рельєфу, переважно пологі конуси, іноді локалізовані у прогинах просідання, 
висота яких зазвичай не перевищують 50-1 ОО м. На основі вивчення первинної 
документації гідрографічної зйомки 1960-х років створено схему розташування 
пагорбів, які можуть відповідати грязьовим вулканам в глибоководній частині 
Чорного моря (рис. 2.12, табл. 2.2). 

36' 38' 40" 
2· 

Рис. 2.12. Прогнозна карта грязьових вулканів Чорного моря [14): 

грязьові вулкани: 1 - описані в літературі; 2 - нові знахідки грязьових вулканів та грязьовулканічних 

проявів; 3 - такі, що прогнозуються за матеріалами архівного пошуку; 4-5 - виходи газових факелів; 

6 - підводні фонтани газу 

Ряд грязьовулканічних морфоструктур вдалося виявити при сейсмоакус
тичних дослідженнях гідроакустичним комплексом «Бук» у західній частині 
глибоководної западини Чорного моря (рис. 2.13). 

А в 

13 І . .. l�....,....,-,-.,_.,.,_,...,���......,...ffiji;"J;5s"°""11 
озz1оь.1s1.,ь. Н7Е оз2Іо'3 5оsr 
031 F 8,3 · 8.3 u 0?.9 r 7.8 U 

Рис. 2.13. Акустичний профіль морського дна по лінії А-В. Знято за допомогою 

гідроакустичного комплексу «Бук» на ПДС «:Киію) (1999 р.) [68) 
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Табл. 2.2. Конусоподібні підвищення на дні Чорного моря [14] 

Номер точок 
Координати 

Номер точок 
Координати 

півд. ш схід. д півд. ш схід. д 

1 43°26 1,50 31 °27',35 41 43°35 1,6 32°37',3 

2 43°36 1,39 31 °28 1,59 42 42°51 1,9 31 °25 1,6 

з 43°37',91 31 °28 1,65 43 43°29 1 32°19 1,8 

4 43°07',93 32°08 1,27 44 43°28 1 32°40 1,l 

5 43°47' 31 °29 1,02 45 43°06 1 32°08 1,6 

6 43°51 1 31 °29 1,40 46 43°10 1,8 32°13 1,l 

7 43°51 1 33°54 1 47 42°55 1,l 32°08 1,6 

8 43°13 1,28 32°07',22 48 42°52 1 32°19 1,6 

9 44°36 1,94 31°11 1,83 49 42°52 1,5 31 °31 1,9 

10 44°37',22 31°11 1,68 50 42°57',2 33°47',1 

11 43°47',5 31°21 1,4 51 42°29 1,8 33°20 1,9 

12 43°11 1,9 31°16 1 52 42°37' 34°16 1,2 

13 43°13 1,39 31°17',41 53 42°43 1,7 35°31 1,5 

14 44°21 1,2 31°21 1,4 54 42°44 1 35°35 1,2 

15 43°56 1,5 31 °05 1 55 43°13 1 31 °47',5 

16 43°41 1,9 31 °07',5 56 43°16 1,7 31 °48 1,7 

17 43°52 1,8 30°53 1,5 57 42°46 1,l 31 °06 1,7 

18 43°58 1,5 31 °13 1,2 58 44°41 1,2 36°48 1,З 

19 43°44 1,7 31 °,13 1 59 44°41 1,З 36°48 1,2 

20 43°48 1,8 31°44 1,5 60 44°44 1,2 36°55 1 

21 43°49 1,2 31°55 1,l 61 44°13 1,4 36°55 1,l 

22 43°41 1,2 31 °01 1 63 44°26 1,l 31°21 1,6 

23 43°36 1 31°53 1,5 64 43°01 1 31 °37' 

24 43°30 1,6 31 °27',7 65 43°49 1,2 32°37',3 

25 43°19 1,5 31 °25 1,2 66 44°04 1 31°56 1,l 

26 43°21 1,l 31°28 1,8 67 44°18 1,l 31 °58' 

27 43°20 1,З 31 °32',1 68 43°12' 31 °16' 

28 43°07',6 31 °33' 69 44°25' 33°02' 

29 43°00 1,8 32°01',2 70 43°41',1 31 °42' 

зо 43°52 1,4 32°28',8 71 44°52' 32°05' 

2.3. Газові факели Чорного моря 

Грязьові вулкани - не єдине джерело газовіддачі Чорноморської западини. 
Дихання надр проявляється й в іншому - в існуванні на периферії глибоковод
ної западини, в першу чергу на материковому схилі і на зовнішньому шельфі, 
газових факелів - «сипів». Її виявлено на північному заході Чорного моря [5, 
76], на керченсько-таманському шельфі [12, 13, 63], біля берегів Болгарії [23], 
біля берегів Грузії [47]. Судячи з наявності газових виходів у прибережній сму
зі суші Туреччини, газові факели існують і на турецькому шельфі. Всього у Чо
рному морі зафіксовано до 1200 газових факелів [33]. 

У місцях розвитку газових факелів зазвичай немає потужних глинистих 
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осадочних товщ. Це відрізняє їх від грязьових вулканів, для яких характерні 
. . . . 

розвиток д�ашр1зму, наявюсть потужних товщ глинистих порщ, наявюсть кру-
пних газових скупчень в надрах і аномально високий (до 300--400 атм) тиск у 
газових покладах, наявність розривних порушень над газовими покладами [20]. 
Звідси й різниця в типі матеріалу, що виноситься, масштабі і характеру їх дія
льносп. 

Одним з районів, де вивчені газові факели, є північний захід Чорного мо
ря, де встановлено вже кілька сотень «сипів» різної інтенсивності, переважно 
на зовнішньому шельфі і материковому схилі, де вони утворюють смугу, витяг
нуту зі сходу на захід (рис. 2 .14 ) [ 11]. 

Основна кількість газових джерел локалізована в межах шельфу, факели 
зустрічаються на мілководдях глибиною до 30 м, окремі газові джерела спосте
рігалися і у глибоководній западині. Розподіл факелів за глибинами відбуваєть
ся так: 51-100 м- 53 % джерел, що спостерігалися; 101-150 м- 14 %; 151-
200 м - 16 %; 201-250 м- 4%; 251-300 м- 6%; 301-350 м- 2%; 351--400 м
О,5 %; 401--450 м- 3 %; 601-650 м- 1 %. Факели найчастіше мають подовжену 
конусоподібну форму, місцями розташовуються групами, зрідка група факелів 
утворює своєрідні туманності (рис. 2 .15 ). 

Висота газових факелів коливається від 1 О до 250 м (у більшості 10-50 м), 
майже всі газові викиди не виходять на поверхню. Середній діаметр газових 
факелів змінюється частіше за все від 1 О до 40 м. На багатьох ехограмах фіксу
ється пульсаційний режим роботи газових джерел. Цікаво, що записи зобра
жень однієї і тієї самої групи факелів, зняті з інтервалом в один рік, показують 
подібну картину. 

На південний захід від описаних газопроявів простежено продовження по
ля газових факелів, де зафіксовано 108 сипів [76]. Це, найімовірніше, лише час
тина з розвинених тут газовиділень. У більшості газові струмені тут малопоту
жні, висота їх не перевищує 100-130 м, частіше за все 50-70 м. Лише окремі 
крупні сипи сягають висоти 200-300 м, а іноді навіть 400-500 м (рис. 2 .16 ). Ве
ликі газові струмені розташовуються компактно, в основному у верхній частині 
материкового схилу, наприклад в межах акваторії Дунаю. В рельєфі дна факели 
зазвичай приурочені до вершин дрібних піднять, але зустрічаються й на їх схи
лах, в депресіях рельєфу, на рівнинних ділянках дна. Більшість вивчених факе
лів (52-61 %) локалізована в межах глибин до 300 м, але зустрічаються газові 
факели (менше 1 %) і на глибинах понад 1000 м. В деяких точках виявлено га

зові струмені, що витікають безпосередньо з неотектонічних порушень товщі 
мулів, встановлено, що лінійні газові джерела мають протяжність не менше 
0 ,5 км. 

Газові факели мають різну інтенсивність і глибину. Лише окремі струмені 
газу досягають поверхні. Нерідко вони супроводжуються карбонатними ново
утвореннями до 1 ,5 м висотою в точках виходу газу, іноді у формі труб, складе
них арагонітом і кальцитом сферолітової будови у вигляді дрібних, у кілька мі
ліметрів кульок [8]. У підошві деяких газових фонтанів спостерігаються скуп
чення черепашок, зцементованих карбонатними сферолітами. 
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Костанца: 

Рис. 2.14. Схема розташування газових факелів на північному заході Чорного моря [14] 

Рис. 2.15. Група факелів [14] 

so 

11
°

1§.0s0'N 
031° 34.30ЗЕ 

Рис. 2.16. Великий газовий факел на північному заході Чорного моря [14] 
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Інтерес становлять знахідки газових виходів в кристалічних породах Ло
моносівського підводного масиву на глибині 1500-1800 м. Карбонатні ново
утворення у вигляді губчастих наростів і труб розвиваються на гранітоїдах, 
проте карбонатні сфероліти, що їх складають, в кілька разів дрібніші, ніж в ана
логічних спорудах на шельфі [56]. 

Ще один район розвитку газових факелів виявлено на керченсько-тамансь
кому шельфі, де відзначається насичення газами осадових товщ, виявлені ді
лянки з аномальним газовмістом у водній товщі [12, 13, 18, 51, 63]. 

У 57 рейсі НДС «Професор Водяницький» вдалося встановити величезні 
масштаби газовиділення в цьому районі і виявити 110 газових факелів. Безсум
нівно, це лише частина реально існуючих сипів. Вони локалізовані у вигляді 
субпаралельної берегу смуги шириною 8-1 О миль, витягнутої із заходу на схід 
між меридіанами 35°55' і 37°. Можливе продовження цієї смуги у західному на
прямку. Факели у східній частині смуги характеризуються меншою інтенсивні
стю (рис. 2.17). Частіше за все сипи сягають висоти 50-1 ОО м, розташовуються 
групами в 2-5 факелів. Геологічно смуга газовиділень локалізована в межах па
леодельти Дона. Газові факели проявляються частіше за все на позитивних 
структурах, геоморфологічно приурочених до верхів'їв каньйонів (рис. 2.18) 

., 
2201-------------------1 

{� 

3001--------------------1 

Рис. 2.17. Газовий факел на керченсько-таманському шельфі [12] 

Біля берегів Аджарії експедицією на НДС «Професор Водяницький» у 
1994 р. було знайдено до 500 виходів газів у мілководній частині шельфу. За да
ними В.М. Єгорова, щорічно з морського дна в районі Батумі виділяється бли
зько 5 млн м3 газу, що на 80 % складається з метану. 

На походження метану чорноморських газовиділень існують різні точки 
зору. Одні дослідники вважають, що вони функціонують за рахунок органічної 
речовини давньочорноморських глинисто-сапропелевих відкладів. Але є думка 
про глибинне походження газів, згідно з якою джерелом газових факелів є газо
ві поклади в надрах, що розвантажуються по тектонічних порушеннях [8]. До-

. .. . 

казом ц1є1 думки є приурочеюсть газових джерел до розривних порушень, ви-
падки знаходження газових факелів над кристалічними породами (Ломоносів
ський масив). Це не виключає, що за рахунок біохімічних процесів відбувається 
перетворення метану на вуглекислоту. 
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Черпое море 

....... ____ --- ----- ,.,,..,,,,,,--

35" 

� �2 

36° 

� 

�з 

44
° 

37
° 

[SJ. 
Рис. 2.18. Розташування струменевих газовиділень відносно каньйонів на керченсько

таманському шельфі [ 41]: 

1 - покрівля континентального схилу; 2 - контури занурених палеодельтових накопичень; 3 - ділянки 

струменевих газовиділень; 4 - підводні каньйони; 5 - ізобати, м 

У глибоководних западинах Чорного моря газові факели зустрічаються 

зрідка, вони невеликі й невиразні. Таким чином, більшість факелів розвинені на 
шельфі, меншою мірою - на материковому схилі, вони часто приурочені до па
леодолин річок, до зон крупних розривних порушень, по яких здійснюється їх 
. . 

шдживлення метаном та шшими вуглеводнями з надр чорноморського дна, мо-
жливо, з утворенням в осадових товщах проміжних пасток. Зокрема, у криста
лічних породах Ломоносівського підводного масиву в зонах порушень встанов
лено до 7 газових джерел. Саме материковий схил і є зоною великих пору-

. .

шень- як в породах осадочного чохла, так 1 в породах кристашчного масиву. 
Палеодолини, як правило, також пов'язані з розломами. При сейсмоакустичних 
дослідженнях встановлена приуроченість газових факелів до порушень суціль
ності відкладів морського дна. Вірогідно, що подібний процес дефлюїдизації 
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надр відбувається й у глибоководних западинах Чорного моря, але газогідратні 
. . 

поклади на великих площах морського дна слугують своєрщною шапкою 1 пе-
решкоджають виникненню газових факелів, створюючи в той же час досить по
тужні підгідратні газові поклади. Лише в окремих випадках, за наявності в над
рах аномально високих пластових тисків газів (300--400 атм), відбувається про-

. . . 

рив газш за класичною схемою розвитку газових вулкаюв - з викидом газш, со-
почної брекчії, уламків порід, води і, безумовно, газогідратів. Подібні прориви 
зустрічаються в районах розвитку діапірових структур. Наявність численних 
грязьових вулканів і «сипів» свідчить про дуже значні масштаби виділення га
зів ложем Чорного моря. 

Моніторинг газових факелів північного заходу Чорного моря шляхом по
вторного обстеження після майже десятирічної перерви (з рейсів НДС «Київ» у 
1995-1996 рр. до рейсів НДС «Професор Водяницький» у 2004 р.) довів, що во
ни стабільно діють протягом щонайменше 8-9 років; осередки зберігаються 
приблизно в одних і тих самих точках. Проявляється та сама переривчастість, 
пульсаційний характер газовиділення. Газові струмені дифузно розсіюються, не 
виходячи на поверхню води (рис. 2.19). 
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Рис. 2.19. Газові факели [14] 
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На керченсько-таманському шельфі встановлена приуроченість газових 
факелів до позитивних структур верхнього, неогенового, структурного компле
ксу, меншою мірою - для майкопського комплексу. Вірогідно, існування газо
вих факелів над позитивними структурами є наслідком наявності газових по
кладів у надрах цих структур і тектонічної розкритості скупчень газу розрив
ними порушеннями. Не випадково на керченсько-таманському шельфі і мате
риковому схилі багато позитивних структур розтинаються каньйонами, розви
нутими, очевидно, за системою розривних порушень. Вони ніби розкривають 
структури, сприяючи виділенню газових струменів. Таким чином, газові факели 
можуть слугувати пошуковою ознакою наявності скупчень газу на глибині. 

2.4. Карбонатні новоутворення як наслідок деrазації надр 

Як правило, факели горючих газів і грязьові вулкани на дні Чорного моря 
супроводжуються генетично з ними пов'язаними карбонатними новоутворен
нями. Останні представлені різноманітними карбонатними спорудами в точках 
виходів газових факелів, карбонатними кірками на деяких грязьових вулканах, 
карбонатними черепашковими літифікатами в полях газових факелів. Такі кар
бонатні новоутворення в точках виходів газових факелів спостерігалися на ше
льфі північного заходу Чорного моря [5, 8], на материковому схилі на виходах 
кристалічних порід Ломоносівського підводного масиву [74]. 

Карбонатні споруди на шельфі мають вигляд горбистих плит округлої фор
ми діаметром 0,5-1,5 м, коралоподібних та деревоподібних утворень. Карбона
тні споруди на кристалічних породах Ломоносівського підводного масиву зовні 
нагадують невеликі моховаткові або коралові колонії шлакоподібного вигляду 
(рис. 2.20). 

Рис. 2.20. Деревоподібні нарости примхливої форми на контакті корінних осадочних 

(мергелів) і вивержених порід [74] 

Фото зроблено з підводного апарата «Север-2». Глибина 1500--1610 м. 
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2. Інші прояви нафтогазоносності у Чорному морі
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5430±130 

7540±180 

9050±180 

Рис. 2.21. Чорноморський метановий 

курець [14] 

Стрілками вказані місця відбору проб на ізотопне 
датування (в С

14
), під стрілками - вік у роках. 

У 56 рейсі НДС «Професор 
Водяницький» при драгуванні ма
терикового схилу в районі Ломоно
сшського ПІДВОДНОГО масиву 
(ст. 5590, 44°27',4 півн. ш. та 
32°48',6 схід. д., глибина 1600 м)
. . 

ПІднято тшо крупного метанового 
курця у вигляді пустотілого стовбу
ра висотою не менше 1,50 м 
(рис. 2.21 ). Внутрішня частина сто
вбура складена карбонатною речо
виною, що має звивисто-струмене
ву будову. Зовнішній діаметр стов
бура близько 15 см, зверху - до 
40 см. Зовнішня частина споруди 
вкрита бактеріальним шаром у ви-

. . 

гляд1 свого роду моху, 1 має гроно-
подібну поверхню, складену натіч
ними бруньками і сферолітами. Ка
рбонатні новоутворення складені 
переважно кальцитом з дом1шкою 
арагоніту (до 1 О % ). У складі кар
бонатних новоутворень О.В. Андре
євим виявлено при вивченю на 
приладі РЕММА-202М норсетит -
BaMg(C03)2, а при вивченні за до
помогою растрового електронного 
мікроскопа JXA-35A - розетки кри
сталів бариту в масі карбонатного 
мікриту [70]. 

Вивчення ізотопного складу вуглецю карбонатів курця показало низькі 

значення 8
13

С, визначені М.М. Ковалюхом мас-спектрометричним методом, 

від- 34,9 до -41,3 %о. В раніше описаних карбонатних спорудах значення 8 13С 

інші - від -2,8 до -8,5 %о [74]. Вік курця 9050±180 р. у підошві споруди і 

5430±130 р. у верхній частині. Якщо вважати швидкість зростання постійною, 
то один сантиметр споруди зростав за 33-34 р. 

Карбонатна споруда піднята у 56 рейсі НДС «Професор Водяницький» 
(ст. 5590, 44°27',4 півн. ш. та 32°48',6 схід. д., глибина моря 1600 м).

Карбонатні літіфікати вивчено в кількох точках на шельфі північного захо
ду Чорного моря на глибинах 110-130 м під час 5 рейсу НДС «Київ». В одному 
зразку вони являють собою карбонатний мікрит (вік 7710 р.). Молодші за мік
рит новоутворення кальциту знайдені всередині парних стулок- 5330 р. На ін
шій банці черепашки Mytilus galloprovicialis мають вік 7520 р., а новоутворення 
арагоніту всередині парних стулок 6740 р. [42, 70]. 
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На грязьових вулканах в глибоководній частині Чорного моря інколи вда
ється піднімати карбонатні кірки. Так, в 57 рейсі НДС «Професор Водяниць
кий» в кальдері грязьового вулкана Дворіченський з глибини 2093 м піднято 
численні уламки плоских карбонатних утворень товщиною до 3 см, покриті 
слизистим шаром до 1 см. У суцільному покриві кірок спостерігаються числен
ні наскрізні отвори округлої форми, іноді короткі трубчасті вирости, через які 
виділяється газ. Газовиділення, очевидно, пов'язане з розкладом газогідратів. 

Вік кірок за радіовуглецевим методом від 3500±140 до 5200±120 р. 
Виникнення карбонатних споруд в умовах шельфу пояснюється як резуль

тат окиснення метану 1 перетворення на вуглекислоту з подальшим виникнен
ням карбонату кальцію. Для насичення киснем вод шельфу Чорного моря це ці
лком прийнятна гіпотеза. Р. Мацумото [88] на прикладі Баффінової затоки при
пускає, що гази, які виділяються, утворюють проміжний продукт - газогідрати, 
результатом розкладу яких і є карбонатні новоутворення. Ці погляди не прий
нятні для шельфу Чорного моря, де гідратоутворення не відбувається, і припус
тимі лише при оцінці походження глибоководних карбонатних споруд. Проте 
утворення карбонатів в умовах відновного сірководневого середовища глибо
ководної частини Чорного моря є загадковим явищем. Біохімічним процесам 
перетворення метану в СО2 останніми роками приділяється все більше уваги 
[28, 49]. Враховуючи, що бактеріальні мати огортають карбонатні утворення і 
кірки повсюдні як на шельфі, так і в глибоководній зоні, до припущення про 
важливу роль метанотрофних бактерій треба ставитися досить серйозно. Проте 
для пояснення цих процесів можлива ще одна гіпотеза, яка передбачає, що вуг
лекислота постійно викидається з надр разом з метаном. Зокрема, дослідження 
газів Керченсько-Таманського регіону вказують на постійну наявність вугле
кислоти в кількості до 1 О %, а нерідко навіть до 80-90 %. 

Таке пояснення природи вуглекислоти однаково прийнятне для пояснення 
процесів карбонатоутворення як на шельфі, так і в глибоководній зоні. Нам зда
ється припустимим визнання цих двох альтернативних припущень про генезис 
карбонатних новоутворень на дні Чорного моря [70]. 

Карбонатні новоутворення можуть бути показником тривалого виходу ме
тану на поверхню. Якщо умовно використати частоту наявності карбонатних 

. . . 

споруд як показник активносп газовидшення, то можна припустити �снування 
кількох моментів найбільш інтенсивної газовіддачі з дна Чорного моря, зокре
ма, 3--4; 5-6; 7-1 О тис. р. Одне з визначень радіовуглецевого віку склало 
30 тис. р. Бактеріальні мати датуються сотнями років. Газові факели функціо
нують і дотепер. Якщо припустити, що їх активність в геологічному минулому, 
хоча б протягом 30 тис. р., відповідала сучасній, то обсяги виверження газів ви
являться просто фантастичними. Безумовно, банк визначень радіовуглецевого 
віку ще надто малий, географія проявів - величезна, інтенсивність процесів 
може змінюватися тощо. Утім таке припущення можливе. В такому випадку го
ворити про геохімічний генезис газів з дна Чорного моря як продукту розкладу 
органіки четвертинної осадочної товщі не доводиться. 
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Висновки 

висновки 

Чорне море - одне з реліктових водойм Паратетису, його ложе виділяє ве-
. . . . . 

личезю кшькосп газІв у виглядІ сишв, грязьових вулкаюв, породжує газонаси-
чені мули. Можливо, у глибоководній частині це насичення газами якоюсь мі-

. . 

рою є результатом часткового розвантаження газопдратних покладш. 
Останні, в свою чергу, могли виникати за рахунок глибинного газового 

підживлення за системою потужних розломних зон морського дна. Рівень де
флюїдизації ложа Чорного моря перевищує газовіддачу багатьох інших морсь
ких водоймищ, де відкрито великі нафтогазоносні басейни. Все це може свідчи
ти про величезний газовий потенціал акваторії Чорного моря. Думку про висо
ку перспективність Азово-Чорноморського басейна поділяє багато спеціалістів. 

Проявленням газового потенціалу є газові джерела, локалізовані в основ
ному на зовнішньому шельфі, на материковому схилі. Найчисленніші газові 
факели є у північно-західній частині Чорного моря біля берегів Болгарії, Кавка
зу, на керченсько-таманському шельфі. На жаль, даних про південну частину 
Чорного моря поки немає, як немає й оцінки зв'язку газових факелів з реальни
ми нафтогазоносними структурами. 

Дослідження факелів на північному заході Чорного моря проводилися в 
основному поза зоною розвитку вивчених продуктивних структур. Для керчен
сько-таманського шельфу простежується зв' язок газових факелів з позитивни
ми структурами верхньонеогенового структурного комплексу, розкритих кань
йонами. Характер розміщення газових факелів свідчить про своєрідну зональ
ність: переважна більшість факелів розташована на периферії моря, на глиби
нах не більше 800-700 м. Глибше газові факели рідкісні, але саме тут, в межах 
глибоководної западини, існує зона гідратоутворення, де розвинені поклади га
зогідратів. Відсутність чи обмежений розвиток газових сипів у глибоководній 

. . . . . . . 

западню свщчить про уловлювання І свого роду утишзащю газІв у складІ газо-
. . 

гщратних покладш. 
Газоносність надр у глибоководних частинах Чорного моря проявляється у 

підводних грязьових вулканах. Спершу вони були відомі лише в акваторії 
Азовського моря і в Керченській протоці, але з роками, особливо завдяки робо
там «Південморгеології», МДУ, банк даних про морські грязьові вулкани різко 
розширився. Тепер відомі десятки глибоководних грязьових вулканів. На осно-
. .. . .. . . 

ВІ представленоІ раюше прогнозноІ карти грязьового вулкаюзму можна очІку-
вати на відкриття ще багатьох десятків грязьовулканічних осередків [68], навіть 

. . 

якщо врахувати, що якась частина прогнозованих вулкаюв не шдтвердиться, як 
описаний С.А. Ковалевським [34] грязьовий вулкан в центрі Чорного моря. Хо
ча, це лише може означати припинення його діяльності і наступний розмив. Де
які з прогнозованих вулканів вже підтверджені сейсмоакустичними досліджен
нями. Наявність грязьових вулканів в морі свідчить про перспективи газонос
ності Чорноморської акваторії в її глибоководній частині, особливо в межах пі
внічного заходу бордерленда. Вивчення виявлених нами грязьових вулканів і 
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. . . . 

з1ставлення одержаних матершшв з штературними даними дозволить уточнити 
характерні особливості грязьового вулканізму Чорного моря, розшифрувати час 
їхньої діяльності. 

Особлива увага має бути звернена на газогідрати. На сьогодні газогідрати 
виявлені в багатьох точках глибоководної частини Чорного моря. Їх запаси в 
українській економзоні Чорного моря можуть бути оцінені в 7-1 О трлн м3

• Саме 
розв'язання проблеми чорноморських газогідратів може у майбутньому повніс
тю задовольнити потреби народного господарства країни у паливі за рахунок 
власних ресурсів. Розв'язання проблеми газогідратів - одне із найважливіших 
завдань науки і виробництва на найближчі 10-15 років. 
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Розділ З 

НА.ФТОГ А.ЗОНОСНІСТЬ 

ІМПА.КТНИХ СТРУКТУР І НА.КЛАДЕНИХ 
•• 

ЗА.ПА.ДИН УКР А.ІНСЬКОГО ЩИТ А. 

ВСТУП 

Цей розділ базується на матеріалах тематичних досліджень, проведених на 
замовлення НАК «Нафтогаз України» [112, 113, 132]. Об'єктом досліджень бу
ли імпактні структури і накладені западини Українського щита (УЩ), перспек
тивні на виявлення покладів вуглеводнів. Основною метою досліджень було 
узагальнення, аналіз і вивчення геологічної будови цих структур. Для досяг
нення цієї мети передбачалося проведення наступних досліджень і вирішення 
таких геолопчних задач: 

• узагальнення і аналіз відомостей щодо покладів вуглеводнів, пов'язаних з імпактни
ми структурами, відомими у світі (Вьюфілд, Ред-Уінг, Ньюпорт, Ігл-Бьютт, Лайс
Ранч та ін. в США, Канаді та інших країнах);

• аналіз матеріалів буріння, геофізичних досліджень свердловин та даних сейсмороз
відки з метою уточнення геологічної будови імпактних ст

р

уктур УЩ для пошуків
вуглеводюв;

• вивчення морфологічних особливостей імпактних структур УЩ ( форма, розміри,
прояв у рельєфі, внутрішня структура, відображення у фізичних полях);

• вивчення глибинної будови імпактних структур (породні комплекси, наявність роз
ломів, зон тріщинуватості, складчастості) та проявів ударного метаморфізму (наяв
ність ударних брекчій та імпактитів, високобаричних мінералів, ударних структур і

текстур);
• вивчення нафтогенераційного потенціалу ст

р

уктур (прояви вуглеводнів, пластовий
тиск, температура, фізико-хімічні властивості нафти і газу, їх склад, співвідношення

ізотопів);
• визначення першочергових напрямків подальших геологорозвідувальних робіт.
Основним результатом робіт була оцінка перспектив відкриття родовищ 

вуглеводнів, пов' язаних з утвореннями імпактних структур УЩ: Оболонської, 
Болтиської та ін. і визначення першочергових напрямків подальших геолого
розвідувальних робіт. 

Починаючи з 2010 р. НАК «Нафтогаз України» проводить дослідження 
проблеми нетрадиційних джерел вуглеводнів на території України, що знайшло 
віддзеркалення у появі низки наукових звітів [108, 112, 113, 114, 125, 130-133, 
136, 139 та ін.] і серії статей [50, 55-57 та ін.]. В цих роботах були розглянути 
геологічні передумови і перспективи України щодо нетрадиційних джерел вуг-
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леводнів, пов' язаних зі сланцевими товщами й ущільненими породами девону 
та карбону Дніпровсько-Донецької западини (ДДЗ), силуру та девону Волин0-
Подільської плити, олігоцену Карпат, тріас-юри й олігоцену Південного нафто
газоносного регіону (ШР), мезокайнозою накладених западин УЩ і нарешті 
імпактних структур УЩ. 

Імпактні структури широко розповсюджені на поверхні Землі [16, 85, 87 і 
багато інших]. На наш час встановлені численні родовища різноманітних кори
сних копалин, пов'язаних з кратероутворенням [75, 77], серед яких важливу 
роль відіграють родовища вуглеводнів [73, 74, 76, 106 та ін.]. Передбачається 
наявність таких структур і в Україні, це стосується, зокрема, Оболонської стру
ктури, щодо якої надані рекомендації з промислово-дослідного буріння на по
шуки вуглеводнів в її центральній і бортовій частині [21, 39, 40, 51]. У свій час 
була надана характеристика газоносності Болтиської западини - однієї із удар
них структур УЩ - з точки зору так званого сланцевого газу [50]. 

Актуальність досліджень зумовлена необхідністю розширення мінерально
сировинної бази паливно-енергетичної сировини України, яка тільки на 6-1 О % 
забезпечена власними джерелами нафти і на 15-20 %- газу. 

В процесі виконання робіт було проведено збір і аналіз матеріалів з імпак
тних структур світу, у тому числі з таких, з якими пов' язані родовища вуглево
днів. Були проаналізовані матеріали численних наукових публікацій і електро
нних джерел [16, 73-76 та багато інших], на основі чого були визначені основні 
характерні риси будови і речовинного складу імпактних структур світу та зако-

. . . . 
ном1рност1 розм1щення в них родовищ вуглеводюв. 

Було проведено збір і аналіз матеріалів з імпактних структур України, про
аналізовані матеріали численних наукових публікацій [10, 12-14, 16, 23, 24, 26, 
34, 40, 48, 51, 53, 58, 60, 71, 94 та багато інших] і науково-виробничих звітів 
[109, 110, 112, 113, 121, 134], присвячених особливостям будови і складу імпак
тних структур УЩ. 

Було проведено вивчення й опробування керна свердловин Болтиської 
(св. 42/11) і Оболонської (св. 5301, 5302) імпактних структур, а також природ
них відслонень Іллінецького кратера. На жаль, треба констатувати, що біль
шість кернового матеріалу зі свердловин, пробурених у свій час на структурах 
Західній, Ротмистрівській, Оболонській та Болтиській знищено, тому у дослід
женнях речовинного складу і геохімічних особливостей нам довелось опирати
ся на дуже фрагментарний матеріал. Відбиралися переважно зразки коптоген
ного комплексу, ударні брекчії, імпактит, породи кристалічної основи 
(табл. 3.1, 3.2). 

Протягом лабораторних досліджень вивчені мінералого-петрографічні, пе
трофізичні (об'ємна густина, відкрита пористість, проникність, залишкове во
донасичення, питомий електричний опір, швидкість пружних хвиль, інтерваль
ний час, питомий електричний опір), геохімічні особливості порід (Сорг., н2O-, 

U· 1 о-
4); визначений склад газів методом піролізу (Н2; N2; СО; СН4; СО2; Н2O; 

С2�; С2Нб; NO; H2S; SO2; COS; CS2; СзНб; СзНs; CnHm; N2O; NНз; F2, 02 за тем
ператур 50-250; 250-450; 450-650; 650-850 і 50-1050 °С). 
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Розділ З. НАФТОГАЗОНОСНІСТЬ ІМПАКТНИХ СТРУКТУР І НАКЛАДЕНИХ ЗАПАДИН УЩ 

Табл. 3.1. Список проб, відібраних з керна св. 42/11 (Болтиська западина) 

№з/п Номер проби Інтервал Порода №з/п Номер проби Інтервал Порода 

1 БЛ-101 584,5 Зювіт 9 БЛ-109 591,0 Імпактит 

2 БЛ-102 583,6 -

,, 
- 10 БЛ-110 592,0 -

,, 
-

з БЛ-103 582,5 -

,, 
- 11 БЛ-111 593,0 -

,, 
-

4 БЛ-104 581,3 -

,, 
- 12 БЛ-112 594,2 -

,, 
-

5 БЛ-105 585,8 -
,, 

- 13 БЛ-113 595,3 -

,, 
-

6 БЛ-106 586,3 -

,, 
- 14 БЛ-114 596,5 -

,, 
-

7 БЛ-107 588,4 -

,, 
- 15 БЛ-115 597,5 -

,, 
-

8 БЛ-108 589,4 -

,, 
-

Табл. 3.2. Список проб, відібраних з ударних брекчій Оболонської структури 

№з/п Номер проби Номер св. Інтервал Порода 

1 06-1 5301 781,5 Брекчія 

2 06-2 -
,, 

- 824 Граніт 

з Об-З 5302 770 Брекчія 

4 06-3/1 -

,, 
- 770 Брекчія 

5 06-4 -

,, 
- 977 Гранітогнейс 

6 06-5 -
,, 

- 977 Брекчія 

7 06-6 -
,, 

- 1004 Гнейс з пегматоїдними прожилками 

8 06-6/1 -

,, 
- 1004 Гнейс з пегматоїдними прожилками 

9 06-7 -

,, 
- 1009 Брекчія 

10 06-8 -

,, 
- 1024 Кварц-польовошпатова порода 
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1. Імпактні структури України

1. ІМПАКТНІ СТРУКТУРИ УКРАЇНИ

У межах УІЦ та його схилів відомо 7 імпактних структур [4, 12, 16, 21, 24, 
83, 94, 98 та ін.]: Іллінецька, Західна, Ротмистрівська, Болтиська, Оболонська, 
Зеленогайська, Тернівська, з яких лише Оболонська розглядається як потенцій
но нафтогазоносна [25, 29, 40, 51, 60] (рис. 3.1, табл. З.З). 
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Рис. 3.1. Схема розташування імпактних структур в межах УЩ [132]: 

1 - архейські зеленокам'яні структури; 2 - палеопротерозойські габро-діорит-гранітні масиви; З - ме
зопротерозойські габро-анортозит-рапаківі-гранітні і габро-сієніт-гранітні масиви; 4 - гранІЩі мега
блоків; 5 - міжблокові шовні зони; 6 - основні глибинні розломи; 7 - границя УЩ; 8 - імпактні стру
ктури (1 - Іллінецька, 2 - Західна, З - Ротмистрівська, 4 - Болтиська, 5 - Оболонська, 6 - Зеленогай
ська, 7 - Тернівська) 

Табл. 3.3. Імпактні структури України [104] 

Структура Широта Довгота Діаметр (км) Вік (млн р.) [104] Вік (млн р.) [29] 
!лінецька 49°06'N 29°12'Е 4 395 ± 5 444 

Західна 49°44'N 29°00'Е 3 115 ± 10 165 

Ротмистрівська 49°00'N 32°00'Е 2,7 140 ± 20 130 

Болтиська 48°45'N 32°10'Е 25 88± 3 65 

Оболонська 49°30'N 32°55'Е 15 215 ± 25 169 

Зеленогайска 48°42'N 32°54'Е 2,5 120 ± 20 < 65 

Тернівська 48°01 'N 33°05'Е 12 280 ± 10 350 
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Розділ З. НАФТОГАЗОНОСНІСТЬ ІМПАКТНИХ СТРУКТУР І НАКЛАДЕНИХ ЗАПАДИН УЩ 

1.1. Іллінецька структура 

Іллінецька імпактна структура розміщена біля однойменного міста у Він
ницькій області, в 40 км на південний схід від м. Вінниця, на вододілі річок Соб 
і Собик між селами Лугова Іллінецького району та Іваньки Липовецького райо
ну [12, 26, 43, 45, 99]. Вік кратера становить приблизно 440 млн р., він являє 
округлу депресію з центральним підняттям, діаметром до 4 км, глибиною до 
350 м у  палеопротерозойських утвореннях УЩ, серед яких переважають різно
манітні гнейси і кристалічні сланці, прорвані гранітоїдами (рис. 3.2). 
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Рис. 3.2. Схема будови Іллінецького кратера [21]: 

+ 

+ 
8 км 

на плані: 1 - післякратерні відклади; 2 - алогенні брекчії та зювіти; З -граніти; 4 - гнейси; 5 - сверд

ловини та їх номери (а), кар'єри та відслонення та їх номери (б); 

на розрізі: 1 - післякратерні відклади; 2 - алогенні брекчії та зювіти; З-осадові породи мішені, що 
збереглися у вигляді уламків та брил в алогенних брекчіях; 4 - кристалічні породи мішені 
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1. Імпактні структури України

Структура складена аутигенними та алогенними брекчіями, зювітами і та
гамітами. Аутигенні брекчії, разом з брекчійованими гранітами складають ос
нову розрізу западини і її бортові частини. Їхня товщина становить 50-70 м. 
Брекчії складені практично повністю уламками порід фундаменту і донизу по
ступово переходять в сильно тріщинуваті, а згодом і непорушені гнейси, сланці 
. . 

1 граюти. 
Породи кратера розкриті двома стародавніми кар'єрами - на західній і схі

дній околицях с. Лугова (рис. 3.3-3.5). Річ у тім, що здавна (з ІІІ ст. до нашої 
ери) зювіти кратера видобуваються для виготовлення жорен [31]. 

Рис. З.З. Іллінецький кратер. Північна стінка кар'єра на східній околиці с. Лугова [132] 

Рис. 3.4. Ударні брекчії Іллінецького кратера [132] 
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Розділ З. НАФТОГАЗОНОСНІСТЬ ІМПАКТНИХ СТРУКТУР І НАКЛАДЕНИХ ЗАПАДИН УЩ 

Рис. 3.5. Брила змінених гранітів в ударних брекчіях Іллінецького кратера [132] 

Зверху вони перекриті алогенними брекчіями потужністю до 200 м, які 
складені уламками порід фундаменту (50-90 %), уламками мінералів цих порід 
(15-50 %) і склом (10 %), зцементованими дрібноуламковим кварц-польово
шпатовим матер1алом. 

Ще вище залягають зювіти, часто у вигляді жил примхливої форми. Товщу 
зювітів умовно можна поділити на дві частини. Для нижньої частини (потужні
стю 30-100 м) характерний низький вміст скла плавлення, для верхньої (потуж
ністю 80-130 м) - високий (рис. 3.6). У складі зювітів скло відіграє суттєву 
роль (від 10-20 до 70-80 %). Для цих порід характерна флюїдальна текстура і 
висока пористість. У них часто спостерігаються уламки порід мішені, інколи -
краплеподібні чи овальні уламки скла. 

Тагаміти представлені пластовим тілом потужністю до ЗО м у південній 
частині структури. Це щільні рожево-сірі афанітові породи з розкристалізова-

. . 

ною основною масою, складеною кварцом, кал1євим польовим шпатом, плагю-
клазом 1 хлоритом. 

Кратерні утворення перекриті відкладами верхнього силуру - нижнього 
девону 1 палеоген-четвертинними породами. 

В імпактитах кратера зафіксований підвищений вміст нікелю, іридію, ко
бальту, співвідношення яких відповідають тим, що встановлені в метеоритній 
речовині. В тагамітах кратера в 1974 р. були виділені імпактні алмази. 

Характерною особливістю порід є конуси руйнування, які спостерігаються 
в брилах і уламках гранітів в аутигенних брекчіях і зювітах, планарні структури 
в кварці. Петрохімічні та геохімічні характеристики порід наведені в табл. 3.4, 
3.5. За цими показниками ударно-метаморфічні породи подібні гранітоїдам ос-

. . . 

нови, але вщр1зняються дещо зниженим вм1стом кремнезему 1 шдвищеним -
кал1ю 1 юкелю. 
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1. Імпактні структури України

Вік кратера встановлюється як додевонський за спор0-пилковим комплек
сом покрівних осадових порід. Геохронологічні визначення за K-Ar методом 
коливаються від 390 до 470 млн р., за 

40
Ar/

39 Ar методом- від 410 до 444 млн р., 
а за палеомагнітними дослідженнями становлять близько 445 млн р. Таким чи
ном, найвірогідніший вік утворення кратера відповідає ашгільському часу піз

нього ордовику [21]. 

!Ш[Ш[![![!J 1

�2 

Рис. 3.6. Розрізи свердловин Іллінецького кратера [21]: 

1 - четвертиІПІі відклади; 2 - післякратерні відклади; З - імпактити; 4 - зювіти з високим вмістом 
скла; 5 - зювіти з низьким вмістом скла; 6 - аутигенні брекчії; 7 - брекчійовані породи фундаменту; 
8 - конуси руйнування 
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Компо-
нент 

1 

SiO2 
ТіО2 

Аl2Оз 
Fе2Оз 
MnO 
MgO 
СаО 

Na2O 

К2О 
P2Os 
Н2О-

Сума 

Sc 
V 
Cr 
Со 
Cu 
Ni 
Zn 
Ga 
As 
Se 
Br 
Rb
Sr 
у 

Табл. 3.4. Хімічний склад імпактитів і скла Іллінецької структури [21] (головні елементи - мас. %, інші - 10-4%)

Номер свердловини, глибина Номер зразка 
18480 18480 18480 2100 

І-2 І-4-13 І-15 І-16 І-17 І-18 І-19 І-20 І-21 
29м 35 м 38 м 36м 

Порода 
Імпактит Імпактит Імпактит Скло Зювіт Зювіт Скло Скло Скло Скло Скло Скло Імпактит 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

64,31 63,40 62,45 65,15 64,73 63,88 62,12 63,55 62,85 66,68 66,84 66,30 65,34 
0,23 0,24 0,25 0,25 0,47 0,52 0,55 0,27 0,54 0,24 0,22 0,23 0,19 
15,26 14,75 15,59 16,50 14,82 14,30 15,56 18,22 15,08 15,26 15,63 15,57 16,67 
4,32 4,58 4,07 3,02 4,58 5,29 4,64 1,31 4,96 3,69 2,12 1,87 2,06 
0,07 0,08 0,03 0,03 0,04 0,04 0,03 0,01 0,03 0,03 0,02 0,01 0,02 
3,28 3,12 2,95 1,70 1,00 0,77 1,46 0,31 1,09 1,58 0,18 0,10 0,10 
1,07 1,12 0,46 0,42 0,26 0,42 0,50 0,54 0,51 3,30 0,38 0,33 0,36 
1,55 1,84 0,55 1,16 0,25 0,16 0,67 0,59 0,80 2,83 0,41 0,42 1, 11 
6,22 6,19 10,74 9,47 9,89 10,10 11,33 12,23 10,93 3,60 12,44 12,77 12,18 
0,14 0,14 0,15 0,12 0,04 0,07 0,16 0,04 0,17 0,16 0,05 0,03 0,03 
3,68 3,62 2,45 2,23 3,61 3,86 3,52 2,39 3,70 2,52 1,80 1,99 1,20 

100,11 99,08 99,68 100,05 99,69 99,41 100,53 99,45 100,66 99,89 100,09 99,62 99,24 

9,99 10,8 11,2 9,85 11,8 9,32 9,94 10,7 10,9 10,9 7,72 7,88 3,43 
85 84 95 87 91 75 76 108 90 88 65 59 41 

61,8 65,9 71,1 55,1 64,5 65,1 79,3 81,1 85,1 66,2 46,8 57,1 36,4 
28,9 30,1 25,1 33,3 17,9 16,5 35,7 25,6 11, 1 53,5 17,1 24,6 54,1 
36 42 40 35 41 19 54 77 21 38 35 зо зо 

31 33 40 45 67 60 36 40 13 40 52 28 32 
70 86 85 108 75 43 220 65 33 70 62 29 199 
7 5 32 9 13 19 12 24 17 25 9 26 7 

0,35 0,22 0,19 0,77 0,46 0,83 0,55 1,21 0,98 0,48 0,32 0,66 0,46 
0,07 0,09 0,12 0,08 0,09 0,07 0,05 0,12 0,09 0,08 0,08 0,05 0,11 
0,52 0,26 0,49 0,081 0,16 0,11 0,34 0,36 0,23 0,11 0,31 0,38 0,45 
223 223 219 202 219 198 226 210 230 155 191 205 275 
190 220 131 87 58 59 103 93 134 330 110 128 270 
19 20 21 23 23 14 23 28 19 21 зо 18 17 

І-28 

Імпактит 
15 

63,61 
0,51 

15,11 
5,05 
0,14 
0,87 
0,34 
0,51 

11,04 
0,13 
2,69 

100,00 

10,4 
73 

95,1 
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32 
260 
73 
16 
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Zr 

NЬ 

Ag 

Sb 

Cs 

Ва 

La 

Се 

Nd 

Sm 

Eu 

Gd 

ТЬ 

Тт 

УЬ 

Lu 

Hf 

Та 

w 

Ir (ррЬ) 

Au (ррЬ) 

Hg 

Th 

u 

2 

190 

12 

0,04 

0,04 

0,82 

830 

23,6 

62,1 

28,4 

3,17 

0,95 

4,2 

0,58 

0,23 

1,41 

0,18 

3,81 

0,73 
-

0,9 

0,9 

0,06 

16,9 

0,79 

з 4 

195 160 

12 14 

0,05 0,04 

0,05 0,02 

0,84 0,87 

776 730 

20,4 33,3 

51,3 63,2 

24,4 31,2 

3,18 6,03 

0,95 1,01 

3,6 6,1 

0,57 0,73 

0,27 0,32 

1,44 1,52 

0,21 0,18 

3,79 4,49 

0,75 0,94 
- -

0,9 <1 

0,8 4,5 

0,07 0,07 

14,1 14,7 

0,87 2,51 

5 6 7 8 

100 162 149 140 

14 14 14 15 

0,03 0,04 0,054 0,03 

0,03 0,15 0,079 0,015 

0,31 1,02 0,66 0,47 

660 662 615 690 

19,8 47,2 43,9 43,3 

48,7 84,1 72,8 93,4 

24,7 42,2 35,1 44,6 

4,09 7,85 6,25 6,39 

0,97 1,56 1,09 1,31 

4,9 8,67 6,36 5,9 

0,69 0,91 0,62 0,82 

0,28 0,41 0,25 0,31 

1,65 1,98 1,45 1,58 

0,2 0,24 0,21 0,21 

3,83 4,29 4,19 4,43 

0,68 0,82 0,83 0,78 
- 0,43 0,47 -

<1 <1 1 0,7 

1 13 19 2,8 

0,02 0,02 0,11 0,061 

14,2 15,5 16,8 22,9 

1,55 1,67 2,09 1,52 

9 10 11 12 

120 155 155 185 

15 17 15 16 

0,03 0,036 0,05 0,05 

0,087 0,095 0,88 0,029 

0,37 0,54 0,83 0,36 

593 670 685 690 

62,5 33,9 32,2 54,1 

120 73,4 59,8 124 

57,9 34,8 26,5 61,1 

10,5 4,87 5,02 9,11 

1,38 1,19 0,95 1,86 

8,2 5,1 5,9 10,7 

1,07 0,67 0,65 1,19 

0,37 0,27 0,23 0,34 

1,72 1,41 1,21 1,79 

0,21 0,19 0,16 0,23 

4,51 4,73 3,65 4,05 

0,89 0,82 0,81 0,74 
- - - -

<1 1,2 1,1 0,49 

1,3 0,6 0,4 0,7 

0,05 0,09 0,05 0,08 

29,7 22,1 16,1 28,4 

2,55 1,21 1,81 1,12 

Продовження табл. 3.4 
13 14 15 

195 120 186 

14 8 15 

0,093 0,07 0,043 

0,066 0,036 0,068 

0,54 0,58 0,69 

720 1770 1690 

48,9 10,6 87,4 

84,7 20,3 157 

39,7 11,7 76,9 

6,33 1,76 13,2 

1, 11 0,96 2,01 

5,5 2,1 10,1 

0,66 0,33 1,31 

0,29 0,18 0,51 

1,44 1,06 2,86 

0,19 0,15 0,39 

5,26 2,46 4,98 

0,87 0,44 0,79 
- - 1,04 

0,61 <1 <1,5 

0,6 0,8 25 
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26,8 2,62 30,3 
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Розділ З. НАФТОГАЗОНОСНІСТЬ ІМПАКТНИХ СТРУКТУР І НАКЛАДЕНИХ ЗАПАДИН УЩ 

Табл. 3.5. Хімічний склад гранітів Іллінецької структури(%, елементи 10-4%) [21] 

Компонент 
Номер зразка / номер світи / глибина 

І-2/5008/279 І-3/5008/314 І-4/5008/330 І-5/18480/160 І-6/18480/215 

1 2 з 4 5 6 

Si02 67,72 69,08 69,43 72,52 71,01 

ТіО2 0,21 0,21 0,46 0,17 0,21 

Аl2Оз 14,53 14,04 14,74 14,02 14,47 

Fе2Оз 3,01 3,13 3,37 1,61 2,74 
МnО 0,04 0,03 0,06 0,02 0,02 
MgO 1,47 1,54 2,22 0,67 0,88 
СаО 1,49 0,96 0,38 1,62 1,87 

Na20 2,86 4,39 4,52 2,89 2,98 

К2О 6,51 3,72 2,71 5,63 4,21 

P20s 0,05 0,16 0,09 0,12 0,10 

Н2О- 1,80 1,40 2,02 0,41 0,54 

Сума 99,69 99,02 99,99 99,67 99,04 
Sc 4,49 4,19 4,42 2,67 4,74 
V 62 66 54 34 44 
Cr 42,6 21,6 15,8 12,7 15,3 
Со 21,6 31,2 31,6 28,8 44,3 
Cu 2 4 6 8 6 
Ni 27 22 22 19 26 
Zn 70 92 57 30 39 
Ga 12 14 15 14 8 
As 0,15 0,49 0,52 0,58 0,05 
Se 0,18 0,12 0,15 0,09 0,14 
Br 0,36 0,27 0,27 0,57 0,41 
Rb 180 116 119 168 167 
Sr 254 256 153 330 350 
у 10 15 13 15 15 
Zr 190 180 250 110 120 
NЬ 13 14 12 11 15 
Ag 0,08 0,03 0,03 0,02 0,02 
Sb 0,051 0,087 0,13 0,06 0,03 
Cs 1,11 1,04 0,88 0,85 1,32 
Ва 1070 572 385 1180 820 
La 65,5 11,5 100 32,6 15,4 
Се 117 21,8 219 56,3 35,2 
Nd 52,8 11,4 90,1 28,9 15,9 
Sm 8,15 2,92 9,62 4,91 2,57 
Eu 1,01 0,69 0,94 0,99 0,93 
Gd 5,8 3,56 6,6 5,3 3,2 
ТЬ 0,59 0,48 0,79 0,60 0,51 
Тт 0,12 0,19 0,24 0,22 0,23 
УЬ 0,64 0,99 0,99 1,15 1,08 
Lu 0,088 0,12 0,12 0,13 0,13 
Hf 5,08 5,58 6,92 2,83 2,78 
Та 0,95 0,88 0,86 0,62 1,02 

Ir (ррЬ) <1 <1 <2 <2 <2 
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1. Імпактні структури України

Продовження табл. 3.5 
1 2 3 4 5 6 

Au (ррЬ) 0,3 0,6 <1 <1 0,2 
Hg 0,04 0,05 0,04 0,04 0,07 
Th 42,3 1,86 70,4 16,6 9,34 
u 2,42 2,09 1,91 2,39 0,96 

У результаті аналізу відібраних нами у 2012 р. зразків з корінних виходів 
імпактитів у кар' єрі поблизу с. Лугова в них встановлена наявність Сорг. в кіль
кості від 0,21 до 1,87 %, незначний вміст урану (0,6-2,1 U·l0-4, %) і СО2карб., % 
(0,05-0,55) (табл. 3.6, 3.7).Таким чином, немає ніяких підстав говорити про пер
спективи нафтогазоносності Іллінецької імпактної структури. 

Табл. 3.6. Результати визначення масових часток елементів [132] 

Номер проби Порода Соог., % Н2О-,% U·IO -4, % СО2 каоб., % 

1-і Імпактит 1,32 2,25 2,1 <0,05 
2-і -

,, 
- 0,93 1,90 2,1 <0,05 

3-і -

,, 
- 1,00 1,75 0,6 <0,05 

4-і -
,, 

- 0,58 1,80 0,6 <0,05 
5-і -

,, 
- 0,21 0,84 0,7 0,16 

6-і -

,, 
- 1,60 2,80 1,5 0,25 

7-і -

,, 
- 1,87 3,65 1,8 0,55 

8-і -
,, 

- 1,16 2,64 1,6 <0,05 

Табл. 3.7. Зміни мас зразків(%) 

Зразок <120 °С 120-300 °С 300-390 °С 390-550 °С тос 

1-і 1,30527 1,13629 0,24 0,83263 2,20892 
2-і 0,88464 0,60172 0,15202 0,82341 1,57715 
4-і 1,20242 0,83667 0,15168 1,17306 2,16141 
5-і 1,02591 0,69739 0,10888 0,51154 1,31781 
6-і 0,32234 0,19604 0,05 0,20524 0,45128 
7-і 1,33513 1,26825 0,19561 0,80133 2,26519 
9-і 1,62236 1,96903 0,18753 1,11035 3,26691 
10-і 1,6506 1,26436 0,18659 0,60674 2,05769 

1.2. Західна структура 

Західна імпактна структура розташована у Вінницькій області, в 65 км на 
північний схід від м. Вінниця, в басейні р. Роставиця, лівої притоки р. Рось. Во
на приурочена до північній частині Дністровсько-Бузького мегаблоку, складе
ного тут переважно гранат-біотитовими гранітами і мігматитами з невеликими 
тілами гнейсів і пегматитів [8, 81, 82]. Кратер має овалоподібну форму, розміри 
2,3х3,2 км, витягнутий в північно-західному напрямку. З ним збігається негати
вна гравітаційна аномалія інтенсивністю -4,2 мгл довжиною 4, 7 км, шириною 
3,9 км. 
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Розділ З. НАФТОГАЗОНОСНІСТЬ ІМПАКТНИХ СТРУКТУР І НАКЛАДЕНИХ ЗАПАДИН УЩ 

Основою кратера є докембрійські гранат-біотитові граніти, гнейси, лока
льні тіла габроїдів. Крім цих порід, у складі уламків ударних брекчій і зювітів. . . . трапляються арпшти 1 алеврошти, що свщчить про �снування шару покривних 
осадових відкладів, який було повністю знищено під час удару метеориту. 

Кратер має складну форму, в центральній частині виділяється підняття, а в 
північно-західній - витягнута на північний схід горстоподібна структура, яка 
розділяє кратер на дві нерівноцінні частини (рис. 3.7). 

б 

А(}) 87 86 89 � � �8197 � 9 ю 1 3 4 s б �Б 

*7?����--�о 200 м + /"l + + .,,,, +' r + + 

200:г �, ШІ]2 [ZJ3 [LEJ4 §зs 12Jб D::J1

Рис. 3.7. Схема будови Західного кратера [21]: 

на плані: 1 - зювіти; 2 - алогенні брекчії; З - брекчійовані граніти; 4 - обмеження кратера; 5 - розло

ми; 6 - ізолінії глибини кратера; 7 - свердловини та їх номери; 

на розрізі: 1 - зювіти; 2 - алогенні брекчії; З - імпактити; 4 - брекчійовані граніти; 5 - кайнозойські 
відклади; 6 - розломи; 7 - свердловини та їх номери 
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1. Імпактні структури України

У розрізі кратер являє собою конусоподібне тіло, яке розширюється дого
ри, складене (знизу) [8]: 

• аутигенні брекчії за породами фундаменту, які на гJШбині поступово переходять в

катаклазовані граніти;

• алогенні брекчії, складені уламками порід і мінералів кристалічної основи і
гетерогенного скла ................................................................................................. до 1 ЗО м; 

• зювіти вітролітокластичні, вітрокластичні флюїдальні і масивні з штоквер

коподібними тілами тагамітів (породи ефузивного вигляду з афанітовою тек

стурою, численними мигдалинами, заповненими цеолітами і піритом) поту-

жністю 2-20 м; їх вік за K-Ar методом 105-125 млн р . .................................... 60-120 м. 

Горстоподібне підняття брекчійованих порід кристалічної основи поділяє 
імпактну структуру на дві нерівні частини, серед яких більша за розмірами пів
денно-східна вміщує найглибшу центральну область з центральним підняттям 
[21]. У товщі порід алогенного комплексу встановлені дайкоподібні тіла роз
плавних імпактитів, особливо широко розвинені в брекчіях центрального під
няття. Ударне походження структури підтверджується присутністю таких удар
но-метаморфічних порід, як аутигенні й алогенні брекчії, зювіти, тагаміти, на
явністю планарних структур кварцу і польових шпатів, конусів руйнування, 
присутністю коесіту та імпактних алмазів, останні з яких мають найбільше по
ширення у складі ударнорозплавлених порід [35, 77, 80, 82]. 

Нижня частина кратера складена аутигенними глибовими брекчіями, тов
щина яких зростає від 50-100 м у  крайових частинах до 100-150 м в централь
ній частині структури. Вони складені брилами і уламками гранат-біотитових 
гранітів, зцементованих дрібноуламковою основною масою того ж складу. Се
ред них виділяються дайкоподібні тіла ударно-розплавлених порід неправиль
ної форми, з невитриманими розмірами. Це масивні темнозабарвлені дуже 

. . . . . . 

щшью породи з включеннями порщ основи кратера, з1 значною юльюстю газо-
вих пухирщв 1 порожнин. 

Зверху аутигенні брекчії з поступовим переходом перекриті алогенними 
брекчіями, потужність яких також збільшується від 30-40 м у  крайових части
нах до 80-90 м в центральній частині структури. Вони складені уламками крис
талічних порід (гранітів, гнейсів та ін.) і мінералів в дрібнозернистій основній 
масі. Серед алогенних брекчій локалізовані окремі лінзоподібні тіла зювітів. Бі-

. . 

льша частина 1мпактного комплексу складена зюютами, товщина яких сягає 
100 м (рис. 3.8). Вони складені уламками скла (до 50-60 %), кристалічних порід 
( гранітів, гнейсів, габроїдів ), мінералів, інколи осадових порід ( аргіліти, алев
роліти) в дрібнозернистій основній масі. Верхня частина шару зювітів перетво
рена на структурну кору вивітрювання товщиною 3-1 О м. 

У породах кратера виявлені прояви мінералізації цеолітів, карбонатів, су
льфідів, монтморилоніту. Однак найціннішим було виявлення в керні св. 3558 
імпактних алмазів, після чого в 1976-1980 рр. в межах структури було проведе
но пошукове буріння. В результаті були оконтурені поклади імпактитів, які 
вміщують імпактні алмази, але не була доведена економічна доцільність їхньої 
розробки у зв' язку з високою вартістю збагачення. 

K-Ar вік імпактитів кратера дорівнює 165±6 млн р. [35]. Будь-яких ознак
нафтогазоносності в межах кратера чи оточуючого району не виявлено. 
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Рис. 3.8. Розрізи свердловин Західного 

кратера [21]: 

1 - четвертинні відклади; 2 - алогенні брекчії; 
З - зювіти; 4 - ударно-розплавлені породи; 5 -
аутигенні брекчії; 6 - брекчійовані породи ос
нови кратера; 7 - дайки алогенних брекчій; 8 -
конуси руйнування; 9 - кора вивітрювання 

1.3. Ротмистрівська структура 

Ротмистрівська імпактна струк
тура розташована в Смілянському 
районі Черкаської області, м1ж 
с. Ротмистрівка і Ковалиха, в 30 км 
на північний захід від Болтиського 
кратера (рис. З .9). Вважалося, що во-

. . 
на виникла шд час падшня метеорита 
на межі крейди та палеогену [4, 12, 
4 7] або юри та крейди [97]. 

У сучасному рельєфі кратер про
явлений у вигляді невеликої ( 1 О км

2
) 

западини на схилах УЩ, до відкладів 
якої приурочений однойменний про
яв горючих сланців [2, 71, 11 7]. Запа
дина була виявлена в 1960 р. в про
цесі геологозйомочних робіт на су
міжних площах (Л.І. Рябчун, В.К. Ря
бчун, Н.Ф. Поддубний, В.А. Свири
дов), детально вивчена під час про
ведення пошукових робіт на горючі 
сланці В.К. Грабовським та іншими у 
1964-1966 рр. [117]. 

Кратер представлений округлим 
блюдцеподібним поглибленням дш
метром близько З км, глибиною до 
350-400 м у гранітах рапаківі Кор
сунь-Новомиргородського плутону, 
які у верхній частині перетворені на 
аутигенні брилові брекчії потужністю 
до 10 і більше метрів (св. 5017). На 
них залягає перешарування алогенних 
брекчій і зювітів товщиною до 7 4 м 
(рис. 3.10). Зювіти складені уламками 
порід, фрагментами кристалів (кварц, 
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Четвертинна система (Q): 1 - делювіальні та еолова-делювіальні відклади: суглинки червоно-бурі, палево-жовті лесовидні карбонатні. Нерозчлено

вані відклади неогенової і четвертинної систем (N2-Q1): 2 - глини червоно-бурі щільні. Нерозчленовані відклади палеогенової і неогенової систем. 
Полтавська серія P.3-N1pl: 3 - пісок сірий кварцовий. Палеогенова система Р., київський регіоярус P.icv: 4 - пісок зеленкувато-сірий глауконіт
кварцовий; 5 - пісок зеленкувато-сірий мергелястий в підошві різнозернистий, мергель піщаний; бучацький регіоярус Р.2Ьс: 6 - пісок дрібно
середньозернистий, брудно-сірий кварцовий. Крейдова система, верхній відділ, сантонський ярус K2st: 7 - брекчія з глинистим цементом; сеноман
туронський ярус K2s-t: 8- крейда писальна; нижній відділ К1: 9- сланці глинисті бітумінозні; 10- алеврит темно-сірий, масивний; 11- пісок різнозе
рнистий глинистий; 12 - пісок сірий кварцовий; 13 - сланець горючий з Ad>70%; 14 - брекчія осадочна з загостреними уламками гранітів та імпакт
них стекол, зцементованих глинистим і глиниста-кременистим цементом. Протерозой PR1, коростенський комплекс PR1'cs: 15 - граніти рапаківі та 
рапаківіподібні дрібно- і середньозернисті біотитові, біотит-амфіболові, дрібноовоїдні, безовоїдні 
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Рис. 3.10. Розрізи свердловин 

Ротмистрівськоrо кратера [21]: 

польовий шпат, біотит), сплющени
ми уламками скла (до ЗО % ). Відмі
чаються конуси руйнування. Ало
генні брекчії вміщують уламки зе
рен кварцу, польового шпату, грана
ту, гранітів, алевролітів, карбонат
них порід. Потужність цих утворень 
не перевищує 60 м. 

Вони перекриті післякратерною 
товщею чергування алеврошто
глинистих і піщанистих порід крей
ди з прошарками бітумінозних гли-

. . 

нистих сланщв до горючих сланщв, 
писальної крейди. Крейдова товща 
перекрита шаром алогенних глиба
вих брекчій (10-15 м), які тракту
ються як горизонт викидів Болтись
кого кратера [21]. Брекчії вміщують 
уламки граютш, рідше гнейсів і зю
вітів в дрібноуламковому, іноді кар
бонатному цементі. Вище залягають 
напівпухкі утворення кайнозою. 

Вік Ротмистрівського кратера 
за K-Ar методом становить 
130±10 млн р. [97], що відповідає 
ранньому барему. Кратерні відклади 
відповідають апт-альбу. Таким чи
ном, кратер утворився в ранній 
крейді, вірогідно, в баремський час. 

1 - кайнозой - глини, піски, леси; 2 - літичні брек
чії викидів Болтиського кратера; 3 - верхня крей
да - мергелі, крейда; 4 - нижня крейда - алевролі
ти з прошарками горючих сланців; 5 - алогенні
брекчії та зювіти; 6 - брекчійовані пізньокрейдові
породи

Таким чином, Ротмистрівська 
западина являє собою імпактну 
структуру, що виникла шд час па
діння метеориту в ранній крейді [ 4, 
12, 42]. Западина представлена 

округлим поглибленням діаметром 
близько З км, глибиною до 350 м у 
гранітах рапаківі Корсунь-Новомир
городського плутону, на яких посш
довно залягають [12]: 

• зювіти, складені фрагментами кристалів (кварц, польовий шпат, біотит) і сплюще
ними уламками скла (до 30 %) (св. 10465 -341 м, св. 10467-278 м), які чергуються з
алогенними брекчіями;

• алогенні брекчії з уламками зерен кварцу, польового шпату, гранату, гранітів, алев
ролітів, карбонатних порід;

• товща чергування алевроліто-глинистих і піщанистих порід, грубозернистих в ниж-
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ніх частинах розрізу (до осадової брекчії), в верхній частині- шар бітумінозних гли
нистих сланщв; 

• горизонт писальної крейди сеноман-турону; характерна «забрудненість»
домішкою алевритових зерен кварцу і польового шпату ..................................... 0-30 м; 

• щебениста глибова брекчія з уламками гранітів, зювітів в дрібноуламко-

вому, іноді карбонатному цементі ..................................................................... 10-22,5 м; 
• бучацька світа палеогену- пісок темно-сірий, з прошарками бурого ву-

гілля ................................................................................................................................ 20 м; 
• київська світа палеогену - піски зеленувато-сірі, сірі, глауконіт-кварцові,

мергель ........................................................................................................................... 45 м; 
• полтавська світа палеогену - пісок сірий ................................................................... 15 м; 
• неоген - глина-червоно-бура ....................................................................................... 1 О м; 
• антропоген - rрунти, суглинки, піски ........................................................................... 35 м 

Западина заповнена верхньокрейдовими сланцями, в яких на глибині до 
150 м (в центральній частині западини) виділяється 3-7 фаціально невитрима
них шарів горючих сланців потужністю від 0,8-2,5 до 21,3-28,0 м кожен, які, за 
аналогією з Болтиською западиною, є перспективними на сланцевий газ. Золь
ність горючих сланців сягає 67-69 %, теплота згоряння - 2210 ккал/кг, вихід 
смоли - 11,3 %. Дані про прогнозні ресурси відсутні. Їх сумарна потужність 
змінюється від 36,4 до 62, 7 м, у середньому близько 44 м, однак порівняно не-

. . . . . . 

велию розм1ри 1 вщносно незначн1 прогнозю ресурси не дозволяють рекомен-
дувати западину як перспективний об'єкт для видобутку сланцевого газу [112]. 

Пласти горючих сланців незначної потужності (від 0,1-0,2 до 1,2-2,8 м) 
розкриті в розрізі декількох свердловин. Візуально вони нагадують горючі сла
нці Болтиського родовища, але швидко, протягом 200-300 м від свердловин по
тужність пластів зменшується і вони виклинюються. Було проаналізовано роз
різи свердловин, які представлені [ 113]: 

Свердловина 9811 (м): 
• 0-47,5 - четвертинні відЮlади: суглинки палева-жовті, жовтувато-бурі, бурі, глини

строкатоколірні, пісок білий тонкозернистий;
• 47,5-94,0 - nШLеоген, київська світа: пісок вохриста-жовтий, зеленувато-жовтий

тонкозернистий кварцовий і глауконіт-кварцовий; алеврит зеленувато-сірий глауко
ніт-кварцовий; мергель зеленувато-білий;

• 94,0-108,7 - палеоген, бучацька світа: пісок сірий різнозернистий, від дрібнозернис
того до гравелистого кварцовий; в верхній частині (95 ,7-97,0 )- прошарок (1 ,3 м) бу

рого вугілля; знизу (108,0-108,7)- гравелистий пісок на глинистому цементі з улам
ками кристалічних порід (до 2,5 см);

• 108,7-150 ,7- верхня крейда: писальна крейда біла однорідна щільна з домішкою пі
ску крупнозернистого кварцового і кременистими стяжіннями (до 6-10 см);

• 150 ,7-272,3 -нижня крейда:
• 150 ,7-154, 2- сланець бітумінозний темно-зелений тонкошаруватий з прошарками

горючого сланцю (15 2,5-153 ,0 );
• 154,2-156,7 - алеврит зеленувато-сірий тонкошаруватий слабо слюдистий з вуглефі

кованими залишками рослин, іноді піритизований;
• 156,7-164,4- сланець темно-зелений глинистий тонкошаруватий із залишками рос

лин, інод1 шритизований;
• 164,4--176,3 - горючий сланець темно-зеленувато-сірий глинистий тонкошаруватий з

253 



Розділ З. НАФТОГАЗОНОСНІСТЬ ІМПАКТНИХ СТРУКТУР І НАКЛАДЕНИХ ЗАПАДИН УЩ 

численними вуглефікованими залишками рослин, піритизований, з прошарками 
окременілих карбонатних сланців; 

• 176,3-182,5 - алеврит світло-зелений тонкошаруватий стодистий карбонатний з
прошарками сланцю темно-зеленувато-сірого місцями карбонатного;

• 182,5-185,0- сланець темно-сірий глинистий, іноді із залишками рослин;
• 185,0-187,7 - алеврит темно-зелений тонкошаруватий з рослинним детритом;
• 187,7-189,0- пісок зеленувато-сірий різнозернистий кварц-польовошпатовий;
• 189,0-194,4 - сланець зеленувато-сірий з рослинними уламками і гніздами піриту;
• 194,4-195,6 - пісковик зеленувато-сірий гравелистий кварц-польовошпатовий слабо

зцементований з рідкісними уламками кристалічних порід (до 2 см);
• 195,6--199,6 - алеврит темно-зелений слабо зцементований з прошарками пісковику;
• 199,6--209,4 - сланець темно-зелено-сірий із залишками рослин, з прошарками алев

ритів темно-зелених, пісковиків сірих грубозернистих кварц-польовошпатових;
• 209,4 -219,0- пісок зеленувато-сірий різнозернистий до гравелистого;
• 219,0 -220,7 - сланець темно-зелено-сірий тонкошаруватий з вуглефікованими зали

шками рослин, піритизований;
• 220,7-272,3 - алеврит зеленувато-сірий тонкошаруватий стодистий з прошарками

глинистих сланців, численними залишками рослин;
• 272,3-276,0 - брекчія з уламками гранітів та інших порід;
• 276,0-279,0 - інтенсивно вивітрені (до глин) граніти;
• 279,0-285,0- граніти рапаківі з овоїдами калішпату .

Свердловина 10462 (м): 
• 0-27,0- четвертинні відклади: суглинки палево-жовті, жовто-бурі, червоно-бурі;
• 27,0-31,5 - неоген: пісок вохриста-жовтий слабо глинистий кварцовий з карбонат

ними включеннями і бобовинами марганцевих мінералів;
• 31,5-79,5 - nШІеоген, київська світа: пісок жовтувато-зеленувато-сірий дрібнозерни

стий кварцовий і глауконіт-кварцовий; алеврит зеленувато-сірий глауконіт-кварцо
вий; мергель зеленувато-білий;

• 79,5-109,0- nШІеоген, бучацька світа: пісок сірий, світло-сірий, темно-бурий серед
ньо-крупнозернистий кварцовий; знизу (92,0-109,0) - брекчія сіра з уламками грані
тів, гравієм кременю, кварцу, польового шпату в глиниста-слюдистій масі;

• 109,0-136,0- верхня крейда: писальна крейда біла однорідна щільна з домішкою пі
ску крупнозернистого кварцового і кременистими стяжіннями (до 2-15 см);

• 136,0-187 ,8 - нижня крейда:
• 136,0-143,3 - сланець темно-зеленувато сірий, зверху горючий (136,0-136,3) і біту

мінозний (136,3-142,3) з численними вуглефікованими залишками рослин, часто пі

ритизований;
• 143,3-146,0- алевроліт темно-зеленувато-сірий з вуглефікованими залишками рос

лин і піритовими конкреціями;
• 146,0-153,0- сланець зелено-бурий з численними вуглефікованими залишками рос

лин, інколи окременілий;
• 153,0-155,9 - алеврит темно-зеленувато-сірий глинистий слюдистий тонкошарува

тий з вуглефікованими залишками рослин;
• 155,9-156,2 - пісковик зеленувато-сірий різнозернистий до гравелистого польовош

пат-кварцовий з вапняковистим цементом, уламками кристалічних порід;
• 156,2-177,5 - сланець темно-зеленувато-сірий з численними вуглефікованими зали

шками рослин з прошарками (до 0,7 м) бітумінозних до горючих сланців (160,3-
161,0; 164,5-165,6); на інтервалі 171,9-172,4 - глиниста-кремениста порода;
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• 177 ,5-186,9 - алеврит зеленувато-сірий глинистий слюдистий тонкошаруватий з
прошарками (20---30 см) сланцю, залишками рослин;

• 186,9-187,8 - сланець зеленувато-сірий з вуглефікованими залишками рослин, піри
тизований;

• 187,8-200,0 - брекчія рожево-сіра, складена уламками гранітів в жорствяно-піщано
глинистому цементі;

• граніти-рапаківі, в верхній частині шару вивітрілі (200,0---202,5).

Свердловина 10463 (м): 
• 0---35,4 - четвертинні відклади: суглинки палено-жовті, жовто-бурі, червоно-бурі;

знизу (31,4-35,4) - пісок бурий глинистий з вапнистими стяжіннями;
• 35,4-50,0 - неоген: зверху - глина піщаниста сіра щільна з карбонатними стяжіння

ми; знизу - пісок світло-сірий глинистий щільний;
• 50,0-96,5 - палеоген, київська світа: пісок жовтувато- і зеленувато-сірий дрібнозер

нистий кварцовий і глауконіт-кварцовий часто з вохристими ШІЯмами; мергель зеле
нувато-сірий (73,2-94,8);

• 96,5-117 ,О - палеоген, бучацька світа: пісок сірий, світло-сірий, темно-бурий різно

зернистий кварцовий з горизонтами (1,0-1,2) алевриту бурого піщанистого слюдис
того щільного з прошарками вугілля (104,3-104,6);

• 117,0-133,0 - сенон: - брекчія сіра з уламками (до 4--б см) гранітів, гравієм кременю,
кварцу, польового шпату в глинисто-сmодистій масі;

• 133,0---164,0-сеноман-турон: писальна крейда біла однорідна щільна з вкmоченнями

кременю (до 20 см);
• 164,0-295,2-нижня крейда:
• 164,0-172,4 - сланець зеленувато-темно-сірий глинистий слабо бітумінозний з вуг

лефікованими залишками рослин, з прошарками горючих сланців (171,6--171,8);
• 172,4--174,0 - алеврит зеленувато-сірий глинистий тонкошаруватий з вуглефікова

ними рештками рослин;
• 17 4,0---197 ,О - сланець зеленувато-сірий глинистий слюдистий з вуглефікованими за

лишками рослин, місцями слабо бітумінозний; прошарок піску зеленувато-сірого
алевритистого сmодистого щільного (191,5-191,8);

• 197 ,0-198,5 - алеврит зелено-сірий шаруватий з вуглефікованими залишками рос
лин;

• 198,5-199,2 - пісок зеленувато-сірий різнозернистий польовошпат-кварцовий з вуг
лефікованими залишками рослин;

• 199,2-204,2 - сланець зеленувато-сірий глинистий з вуглефікованими залишками ро-
слин, інколи бітумінозний (200,3-202,5);

• 204,2-209,0 - алеврит піщанистий зеленувато-сірий слабо бітумінозний;
• 209,0-210,1 - пісок зеленувато-сірий з вуглефікованими залишками рослин;
• 210,1-236,4 - сланець зеленувато-сірий глинистий з вуглефікованими залишками ро

слин і кірками піриту, з прошарками і окремим шаром (222,2-224,0) піску зеленува

то-сірого дрібнозернистого;
• 236,4--246,8 - алеврит сірий глинистий з прошарками піску сірого різнозернистого;
• 246,8-252,9 - сланець сірий глинисто-алевритовий з прошарками пісковику;
• 252,9-255,0 - пісковик світло-сірий дрібнозернистий з прошарками брекчій, складе-

них уламками інтрузивних порід, гравієм кварцу і польового шпату;
• 255,0-257,3 - пісок різнозернистий сірий;
• 257,3-263,1 - сланець зеленувато-сірий з прошарками піску;
• 263,1-293,4 - алеврит сірий глинистий тонкошаруватий з прошарками (до 7 см) піс

ковику сірого дрібнозернистого, піщанистого гравеліту, глинистого сланцю;
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• 293 ,4--295,2 - пісковик світло-сірий тонкозернистий слюдистий;
• 295,2-3 55,0- брекчія, складена уламками (до валунів) гранітощів, кварц-польово

шпатовим гравієм у дрібноуламковій основній масі;
• 3 55,0--412,3 - граніт-рапаківі рожево-сірий амфібол-біотитовий з крупними овоїдами

польового шпату .

Свердловина 10464 (м): 
• 0-3 6,5 - четвертинні відклади: суглинки жовті, палева-жовті, жовто-бурі, червоно

бурі; знизу (3 4,4--3 6,5) - пісок червоний глинистий щільний;
• 3 6,5--48,3 - неоген: пісок строкатоколірний дрібнозернистий кварцовий; шар (42,0-

46,0) глини сірої піщанистої щільної;
• 48,3-101,0- палеоген, київська світа: пісок сірий, жовтувато-зеленувато-сірий дріб

нозернистий кварцовий, глауконіт-кварцовий, місцями озалізнений; мергель зелену
вато-сірий (62,5-88,0);

• 101,0-128,3 -сеноман-турон: писальна крейда біла однорідна щільна;
• 128,3-248,5 -нижня крейда:
• 128,3-13 9,0- сланці темно-сірі, як правило бітумінозні з численними вуглефікова-

. . . .

ними залишками рослин, школи юрками шриту, з горизонтами горючих сланцш
(128,3-128,8; 13 2,3-13 2,8);

• 13 9,0 -145,2- алеврит сірий і бурувато-сірий тонкошаруватий з численними вуглефі
кованими залишками рослин з горизонтами гравеліту (13 9,3-13 9,6) і пісковику
(142,3-142, 7);

• 145,2-147,3 - сланець темно-сірий, зеленувато-сірий з вуглефікованими залишками

рослин, з прошарками піску різнозернистого з піритовими конкреціями;
• 147,3-149,4- глина зеленувато-сіра піщаниста з прошарками піску;
• 149,4--160,0- сланець зеленувато-сірий з вуглефікованими залишками рослин, інко

ли бітумінозний, з шаром (150,8-153 ,9) піску сірого різнозернистого;
• 160,0-170,4- пісок сірий середньо-крупнозернистий до гравелистого з горизонтом

сланцю бурувато-сірого (167,4--169,0);
• 170,4--17 4,0 - сланець темно-сірий глинисто-алевритовий слюдистий з численними

вуглефікованими залишками рослин;
• 174,0-177,0 - гравелистий пісок зеленувато-сірий щільний кварц-польовошпатовий;
• 177 ,0-180,0 - алеврит темно-сірий глинистий тонкошаруватий;
• 180,0-188,8 - сланець зеленувато-сірий слюдистий з вуглефікованими залишками

рослин, з прошарками піщано-гравелітової породи;
• 188,8-216,0- гравеліт зеленувато-сірий з уламками інтрузивних порід, з прошарка-

ми сланцш глинисто-алевритових слюдистих;
• 216,0-220,6- сланець сірий слюдистий з вуглефікованими залишками рослин;
• 220,6--222,2 - алеврит сірий глинистий слюдистий масивний;
• 222,2-288,8 - пухкі піщано-гравелітові, валунна-щебеневі і валунні відклади, скла

дені уламками і валунами гранітів-рапаківі (до 80 см) в дрібноуламковому цементі;
шари і прошарки алевритів (244,4--248,5) і сланців (278,0-278,2).

Свердловина 10465 (м): 
• 0-20,0 - четвертинні відклади: суглинки бурі, палева-жовті, жовто-бурі, карбонатні;
• 20,0--42,2 - неоген: пісок світло-жовтувато-сірий глинистий слюдистий; зверху

(20,0-28,0) глина сіра піщаниста щільна;
• 42,2-75,4- палеоген, київська світа: пісок світло-зеленувато-сірий дрібнозернистий

кварцовий, глауконіт-кварцовий, місцями озалізнений; мергель зеленувато-сірий
(55,2-73 ,7);
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• 75,4-90,3 - палеоген, бучацька світа: пісок темно-сірий, бурувато-сірий різнозернис
тий вуглистий кварцовий;

• 90,3-130,3 - брекчія з уламками гранітів, гравієм кварцу і польового шпату в глини
стій масі;

• 130,3-270,9 - нижня крейда:
• 130,3-140,3 - алеврит зеленувато-сірий глинистий тонкошаруватий з вуглефікова

ними залишками рослин;
• 140,3-168,3 - сланець зеленувато-сірий глинистий слабо бітумінозний з вуглефіко

ваними залишками рослин, прошарки горючих сланців (158,3-159,2);
• 168,3-190,3 - пісок зеленувато-сірий алевритистий слюдистий щільний;
• 190,3-198,5 - сланець темно-зеленувато-сірий з вуглефікованими залишками рослин,

прошарки горючих сланців (193,9-194,8);
• 198,5-202,4 - алеврит зелено-сірий шаруватий з вуглефікованими залишками рос

лин;
• 202,4--203,2 - сланець сірий з вуглефікованими залишками рослин, бітумінозний;
• 203,2-217,2 - пісок зеленувато-сірий різнозернистий польовошпат-кварцовий з вуг

лефікованими залишками рослин;
• 217,2-221,2 - алеврит зеленувато-сірий глинистий з прошарками піску зеленувато-

сірого дрібнозернистого, з вуглефікованими залишками рослин і кірками піриту;
• 221,2-227 ,2 - пісок зеленувато-сірий дрібно-середньозернистий;
• 227 ,2-231,2 - сланець зеленувато-сірий з прошарками піску і пісковику;
• 231,2-250,9 - піски і пісковики світло-сірі глинисті з прошарками брекчій з уламка

ми інтрузивних порід, гравієм кварцу і польового шпату;
• 250,9-270,9 - алевроліт сірий глинистий слюдистий тонкошаруватий з прошарками

пісковику дрібнозернистого;
• 270,9-318,9 - брекчія з уламками гранітів-рапаківі польовошпат-кварцовим гравієм в

дрібноуламковій і глинистій основній масі;
• 318,9-350,3 - граніти-рапаківі рожево-сірі, зеленувато-сірі біотитові з овоїдами калі

євого польового шпату (0,4--0,6 см).

Свердловина 10467 (м): 
• 0-35,4 - четвертинні відююди: суглинки бурі, палево-жовті, жовто-бурі, вапнисті;
• 35,4--37,0 - неоген: пісок світло-жовтувато-сірий глинистий;
• 37,0-71,8 - палеоген, київська світа: пісок світло-зеленувато-сірий дрібнозернистий,

глауконіт-кварцовий, місцями озалізнений; мергель зеленувато-сірий ( 52,0-70,0);
• 71,8-85,7 - палеоген, бучацька світа: пісок сірий, бурувато-сірий різнозернистий ву-

глистий кварцовий;
• 85,7-112,9 - сеноман-турон: крейда писальна біла;
• 112,9-192,8 -нижня крейда:
• 112,9-126,5 - сланець зеленувато-сірий з численними вуглефікованими залишками

рослин, піритизований, з прошарками горючих сланців (115,5-115,7);
• 126,5-129,8 - алеврит бурувато-зеленувато-сірий слюдистий слабо глинистий з вуг

лефікованими залишками рослин;
• 129,8-156,1 - перешарування сланців і алевролітів сірих, зеленувато-сірих з вуглефі-

кованими залишками рослин;
• 156,1-156,5 - гравеліт піщаний зеленувато-сірий польовошпат-кварцовий;
• 156,5-164,2 - сланець зеленувато-темно-сірий слюдистий;
• 164,2-166,0 - гравелисті пісковики з уламками гранітів;
• 166,0-168,5 - сланець сірий слюдистий слабо бітумінозний;
• 168,5-171,2 - пісок сірий крупнозернистий польовошпат-кварцовий;
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• 171,2-192,8 - сланець сірий з вуглефікованими залишками рослин, з прошарками
алевриту, піску, гравеліту;

• 192,8-267,0 - брекчія рожево- і зеленувато-сіра, складена крупними уламками, гра
велисто-щебенистим матеріалом гранітів, зцементованим піщано-глинистим матері
алом;

• граніт-рапаківі рожево-сірий біотитовий з овощами калієвого польового шпату .

Отже, свердловинами в Ротмистрівській западині розкрито розріз крейдо
вої товщі перешарування сланців (до горючих сланців), як правило, збагачених 
вуглефікованими залишками рослин, алевролітів, також часто із залишками ро
слин, пісковиків і пісків. Глибина залягання продуктивної товщі становить 
112,9-164,0 м, її потужність змінюється від 51,8 до 140,6 м (табл. 3.8). В її ме
жах виділяється від 3 (С-10465) до 7 (С-9811) сланцевих горизонтів потужністю 
від 0,8-2,5 до 21,3-28,0 м кожен, які за аналогією з Болтиською западиною мо
жна вважати перспективними на сланцевий газ. Їх сумарна потужність зміню
ється від 36,4 м (С-10462) до 62,7 м (С-10463), у середньому становлячи 44,1 м, 
або 42,8 % від потужності продуктивної товщі. Властивості горючих сланців 
наведено в табл. 3.9. 

Табл. 3.8. Параметри продуктивних горизонтів Ротмистрівського прояву [117] 

Номер Інтервал Поrужність Поrужність і кількість Загальна товщина 
свердло- продуктивної продуктивної 

сланцевих горизонтів сланцевих % 
вини товщі товщі горизонтів 

С-9811 150,7-272,3 121,6 3,5+7,7+11,9+2,5+5,4+9,8+ 1,7 42,5 34,9 

С-10492 136,0-187,8 51,8 7,3+7,0+21,3+0,9 36,4 70,3 

С-10463 164,0-293,4 129,4 8,4+23+5,0+26,3 62,7 48,4 

С-10464 128,3-222,2 93,9 1 о, 7+ 2, 1+10,6+ 3,6+8,8+4,6 40,4 43,0 

С-10465 130,3-270,9 140,6 28,0+8,2+0,8 37,0 26,3 

С-10467 112,9-192,8 79,9 13,6+7,7+2,5+21,6 45,4 56,8 

Середнє 102,9 44,1 42,8 

Табл. 3.9. Характеристика горючих сланців Ротмистрівського прояву [116] 

Свердло- Інтервал Товщина Зольність А d Т згоряння Qdaf Вихід СМОЛИ Tsk Sзаг вина 
1 2 з 4 5 6 7 

158,3-159,1 0,2 62,8 3000 17,2 
10465 193,9-194,8 0,9 69,4 2050 9,9 1,3 

202,4-203,2 0,8 64,2 2630 12,7 1,3 
164,0-164,2 0,2 52,0 3200 18,8 

10463 
166,3-166,5 0,2 57,9 2500 13,8 
168,3-169,4 0,1 61,9 2520 18,6 1,9 
171,8-172,4 0,6 69,0 2240 15,6 2,0 

10462 136,0-136,3 0,3 51,5 3140 22,3 1,9 
128,3-128,8 0,5 62,2 2710 15,6 7,3 

10464 
132,3-132,8 0,5 62,5 2990 21,4 1,9 
171,2-174,0 2,8 63,3 2210 11,0 2,1 
180,0-180,6 0,6 59,4 2010 9,8 2,2 
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Продовження табл. 3.9 
1 2 з 4 5 6 7 

115,5-115,7 0,2 67,7 3060 17,5 

10467 
161,0-162,2 1,2 59,4 2160 18,1 0,8 

171,2-172,2 1,0 62,0 2760 73,4 1,3 

187 ,8-188,8 1,0 66,5 2150 10,2 0,8 

207,1-208,2 0,6 69,5 2103 1,8 

9811 219,2-219,6 0,4 69,9 2111 9,4 

220,4-220,7 0,3 67,6 2263 11,2 

У 2010-2011 рр. при розгляді перспективи Ротмистрівської запади на мож
ливі поклади сланцевого газу було встановлено, що за аналогією з Болтиською 
западиною, прогнозні ресурси сланцевого газу Ротмистрівскої западини можуть 
скласти (за такими параметрами: площа западини - 16 км

2
, середня потужність 

продуктивного горизонту - 1 ОО м, вміст вільних вуглеводнів - 2 мз /мз): 

4000 м х 4000 м х 1 ОО м х 2 м
з /м

з = 3 ,2 млрд м
з, однак порівняно невеликі роз

міри і відносно незначні прогнозні ресурси не дозволили рекомендувати Рот
мистрівську западину як перспективний об'єкт для видобутку сланцевого газу 
[112, 113]. 

1.4. Болтиська структура 

Болтиська імпактна структура належить до одного з найбільш вивчених 
геологічних об'єктів України, що пов'язано з наявністю тут родовища горючих 
сланців, попередня розвідка якого була проведена ще в 1967-1969 рр. [15, 115-
118, 124, 138]. У 2010-2011 рр. сланці Болтиської западини вивчались як мож
ливе джерело сланцевого газу. Під цим кутом зору детальна характеристика за
падини наведена в низці наукових звітів [112, 113] і статей [50, 63]. 

Як структура космічного походження Болтиська западина також детально 
охарактеризована в численних наукових публікаціях, де вона розглядається як 
імпактна структура, що утворилася на межі крейди - палеогену за рахунок па
діння гігантського метеориту (рис. 3.11) [3, 4, 12, 18, 21, 22, 27, 28, 30, 42, 44, 
45, 59, 61, 62, 64-66, 72, 78, 79, 82, 84, 86, 89-92 та багато інших]. 

Болтиський кратер розташований в центральній частині УЩ, на границі 
Черкаської і Кіровоградської області (рис. 3.12-3.14). Вік кратера 
65,17±0,64 млн р. [86]. Кратер представлений округлою в плані депресією діа
метром 24 км і глибиною до 1 км в кристалічних породах докембрію, які пред
ставлені кіровоградськими гранітами і гнейсами палеопротерозою. Це складна 
імпактна структура з центральним підняттям діаметром 4 км, висотою близько 
500 м, складеним ударнометаморфізованими гранітами і гнейсами, перекрити
ми малопотужним переривчастим шаром алогенних брекчій і зювітів. 

Підняття оточено кільцеподібним внутрішнім кратером або трогом діамет
ром 11-12 км, глибиною до 1 км, який заповнений алогенними брекчіями, зюві
тами та розплавними імпактитами (рис. 3 .15). Імпактити представлені тонкозер-

259 



Розділ З. НАФТОГАЗОНОСНІСТЬ ІМПАКТНИХ СТРУКТУР І НАКЛАДЕНИХ ЗАПАДИН УЩ 

нистими склуватими породами, близькими за хімічним складом до гранітів, ре-
. . . . . 

зультатом переплавлення яких вони є, але вІДмшними ВІД них шдвищеним вм1-
стом хрому, нікелю та іридію. Зювіти представлені брекчієвими породами з 

. . . 

уламками кристал1чних порІД 1 скла, зцементованих основною масою того ж 
складу. Вони детально описані в роботах А.А. Вальтера, В.А. Рябенка, Є.П. Гу
рова та інших дослідників [4, 12 та ін.]. 
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Рис. 3.11. Положення Болтиської імпактної структури в центральній частині УЩ [21]: 
1 - ал о генні брекчії покриву викидів Болтиського кратера; 2 - імпактні структури ( 1 - Болтиська, 
2 - Ротмистрівська, З - Зеленогайська); 3-6 - кристалічні породи щита: З - габро; 4 - рапаківі; 
5 - граніти кіровоградського типу; 6 - гнейси; 7 - розломи 
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Рис. 3.12. Схема будови 
Болтиськоїімпактної структури 
[21] (відклади, що заповнють
та перекривають структуру,

зняті): 
1 - ударно-розплавлені породи; 
2 - граніти; З - гнейси; 4 - аути
генні брекчії і брекчійованіпороди 
основи 

1. Імпактні структури України

Рис. 3.13. Схематичний розріз Болтиської імпактної структури 
за розрізом 1-1 на рис. 3.15 [21]: 

1 -післякратерні осади; 2 - ударно-розІШавлені породи, З - брекчії; 4 - брекчійовані породи 
основи 

50 11475 

1200 м 

20 19 18 

Рис. 3.14. Розріз центральної частини Болтиської імпактної структури [21]: 
- четвертинні відклади; 2-4 - перешарування аргілітів (2), алевролітів (З) та пісковиків (4)

перекривного комІШексу; 5 - зювіти; 6 - ударнорозІШавлені породи; 7 - алогенні брекчії, 8 -
аутигенні брекчії; 9 - тріщинуваті гранітоїди 
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50 

І І 

::::: .... 400

11475 
О 

200 

600 

Рис. 3.15. Стратиграфічні колонки св. 50 
і 11475: 

1 - четвертинні відклади; 2-6- перекривний комплекс: 
піски (2), мергелі (3), алевроліти (4), аргіліти (5), піско
вики (6); 7-11 - коптогенний комплекс; 12 - тріщину
ваті гранітоїди основи 
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На краю внутрішнього кра
тера глибина депресії становить 
500-550 м і далі знижується до
підніжжя валу. Імпактна структу
ра оточена еродованим зовНІшНІм
валом, складеним штенсивно ка
таклазованими граНІтами.

У породах і мінералах крате
ра зафіксовані численні ознаки 
ударного метаморфізму: конуси 
руйнування, планарні елементи в 
кварц� та польових шпатах, при
сутність коесіту [21, 24, 45, 46]. 

Навколо кратера на території 
від декількох до сотень км

2 
фраг

ментарно розвинеНІ закратерНІ 
викиди, представлені брекчіями 
товщиною до 10-24 м, складени
ми уламками і брилами гранітів та 
гнейсів, зцементованих дрібно
уламковим матер1алом того ж 
складу, з ознаками ударного ме
таморфізму (планарні структури в 
кварц� та польових шпатах, кое
сіт, дрібні уламки скла). 

За особливостями хімічного 
складу імпактити близькі породам 

. .. . . 

кристал1чн01 основи, вщр1зняю-
чись дещо зниженим вм1стом ка-
. . . .

шю, сПІввщношенням окисного 1 
закисного заліза. В низці проб 
спостерігається підвищений вміст 
хрому, нікелю, кобальту, що може 
бути наслідком контамінації ім
пактитш метеоритною речовиною 
(табл. 3.10). 

Кратер виповнений молоди
ми осадами потужністю до 570 м. 
Нижню частину розрізу (570-
330 м) складають крейда-палеоге-

. . . . . 

НОВІ ПІСКОВИКИ, ПІСКИ 1 алеврошти 

з прошарками осадових брекчій; 
середню (330-220 м) - товща ни
жньоеоценових глин 1 алевроштш 



1. Імпактні структури України

Табл. 3.10. Хімічний склад розплавних імпактитів і порід мішені 

Болтиського кратера(%) [21] 

Компонент 1 2 3 4 

SiO2 66,57 68,51 67,78 67,41 

ТіО2 0,50 0,39 0,32 0,54 

АІ2Оз 14,67 13,91 14,22 13,85 

Fе2Оз 2,20 1,88 0,85 2,67 

FeO 1,60 1,70 2,68 1,58 

МnО 0,07 0,08 0,06 0,04 

MgO 1,37 1,49 1,29 2,38 
СаО 2,37 1,99 2,05 1,54 

Na2O 3,07 2,99 3,36 3,31 

К2О 5,18 4,22 3,37 4,90 

Rb2O 188 179 186 250 

P2Os 0,20 0,18 0,15 0,19 

Н2О- 0,79 0,79 0,32 0,51 

В.п.п. 1,35 1,65 2,85 1,10 

5 

70,27 

0,40 

13,72 

1,38 

2,76 

0,04 

1,08 

1,40 

2,87 

4,88 

250 

0,15 

0,20 

1,10 
Сума 99,94 99,78 99,30 99,98 100,25 

Fe2Oз/FeO 1,37 1,11 0,32 1,69 0,50 

Кількість аналізів 11 18 30 6 40 

Cr, 10-
4 

22 20 28 - 0,5 

Ni, 10-
4 

51 77 50 - 4 

Со, 10-
4 

5 4 4 - 2 

Кількість аналізів 1 4 5 - 3 

Примітка: 1 - зювіти (св. 50, інт. 577-590 м; св. 11475, інт. 563-570 м; св. 17, інт. 653-677 м); 2 - ім
пактити верхнього горизонту (св. 50, інт. 595-647,8 м; св. 11475, інт. 558-561 і 582-564 м); 3 - імпак
тити нижнього горизонту (св. 50, інт. 652-736 м; св. 11475, інт. 657-791 м); 4 -жила розплавних імпа
ктитів в брекчіях (св. 11475, інт. 872-891 м); 5 - породи кристалічної основи; в.п.п. - втрати при про
жарюванні. 

. . 

з численними шарами горючих сланщв; верхню - товща неогенових ПІСКІВ 1 че-
твертинних лесів та суглинків [91]. 

Основна частина розрізу западини складена шаруватими аргілітами, слан-
. . . . . . 

цями, у тому чисш горючими, з прошарками алевроштш 1 шсковиКІв загальною 
потужністю до 400 м. В її складі виділена потужна (100-150 м) товща аргілітів, 
збагачених органічною речовиною (від 4-5 до 22-28 %), з горизонтами горю
чих сланців, яка є перспективною у відношенні сланцевого газу, особливо вра
ховуючи високий вміст вільних вуглеводнів ( 1-3 % ), а також Сарг. ( 5-3 8 % ). 
Прогнозні ресурси сланцевого газу Болтиської западини, визначені за анало
гією з відомими сланцевими басейнами світу, становлять 200 млрд м3

• Основ
ною складовою вуглеводневих газів є метан (80-90 % ), який відносно просто 
може бути вилучений під час відпрацювання родовища. Негативною обстави
ною є порівняно невисокий ступінь термальної переробки вміщуючих порід 
(�=0,55-0,62) [50]. 

Продуктивна товща перекрита напівпухкими відкладами бучацької (до 
50 м), київської (до 110 м), полтавської (до 23 м) світ і неоген-четвертинними 
пісками, глинами, суглинками (до 65 м). 
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За межами кратера знайдені брекчії, зокрема, в басейні р. Тясмін, які утво
рилися в результаті викидів під час утворення кратера [12, 27, 83]. 

Встановлено, що, як і кратер Чиксулуб, Болтиська імпактна структура 
утворилася 65 млн років назад, на межі крейди і палеогену [21, 86, 97]. 

До Болтиської западини приурочене однойменне родовище горючих слан
ців. Геологічні та геолого-геофізичні дослідження тут проводили Л.Г. Ткачук 
(1930-1932 рр.), А.І. Падалка (1949-1950 рр.), Л.Ф. Поліпас, В.К. Гаврилюк, 
А.П. Корнет, І.І. Красюк (1951-1953 рр.), М.М. Краснюк (1953-1954 рр.), 
І. Галака (1953-1954 рр.), В.А. Голубєв (1959 р.), В.К. Грабовський (1964-
1966 рр.), Ю.Б. Баес та ін. [2], М.В. Чирвінська та ін. (1971 р.), Ф.М. Ласточка 
(1983-1985 рр.), В.І. Скоробач (1993-1998). Перспективи горючих сланців ви
вчали численні дослідники (В.А. Голубєв, В.К. Грабовський, Г.М. Карпов, 
С.Г. Мазалова, В.А. Поповиченко, В.І. Поповиченко та ін.). Попередня розвідка 
родовища горючих сланців була проведена в 1967-1969 рр. [118]. У результаті 
цих робіт були встановлені особливості геологічної будови, стратиграфії, тек
тоніки Болтиської западини, визначені запаси горючих сланців, їх технологічні 
властивост1. 

За даними геологорозвідувальних робіт [111, 115, 117, 118, 138], в основі 
западини залягає шар брекчієподібних порід (потужністю понад 100 м). Основ-

. . 

на частина розр1зу складена шаруватими аргшпами, сланцями, у тому чисш го-
рючими, з прошарками алевроштш і пісковиків, серед яких знайдені залишки 
ранньокрейдових форамініфер, молюсків, ракоподібних, рослин, але одночасно 
з ними - палеоцен-еоценові макроспори і харофіти. Вік цих відкладів, на думку 
авторів виробничих звітів, дискусійний і знаходиться в межах ранньої крейди -
палеогену. Загальна потужність товщі в центральній частині депресії сягає 
400 м (рис. 3 .16). Шари і прошарки горючих сланців присутні практично у 
всьому розрізі, але особливий інтерес мають два середні горизонти (П і IV) по
тужністю 10-25 і 35-50 м, розташованих на глибині 300-330 м і  210-250 м від
повідно. Основна частина запасів (82 %) приурочена до IV горизонту, де виді
ляється 5 шарів горючих сланців потужністю 2,5--4,6 м. Глибина залягання вер
хнього пласта змінюється від 20,3 до 315,0 м. Середня сумарна потужність пла
стів 23,6 м. 

Продуктивна товща перекрита напівпухкими відкладами бучацької (до 
50 м), київської (до 110 м), полтавської (до 23 м) світ і неоген-четвертинними 
пісками, глинами, суглинками (до 65 м), які не мають практичного інтересу 
щодо горючих корисних копалин. 

За даними геологорозвідувальних робіт, осадова товща внутрішньої части
ни Болтиської западини має таку будову (знизу) [2, 12]: 

. . . .

• алеврошти, алеврити, глинисп сланщ, шсковики с1р1, зеленувато-с1р1, ш-

коли карбонатні, характерні включення кутастих уламків порід, мінералів
і скла ..................................................................................................................... 100-200 м; 

• глинисті сланці тонкоплитчасті, мергелисті з прошарками вапняків ............. 70-120 м; 
• листвуваті горючі сланці, які перешаровуються з глинистими і бітуміноз-

ними сланцями ........................................................................................................ 20-30 м; 
• мергелисті зеленувато-сірі глини ......................................................................... 40-60 м; 
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• масивні горючі сланці, які перешаровуються з глинами і алевролітами .......... 20--40 м; 
• аргілітоподібні слюдисті глини ............................................................................. 60--75 м; 
• бучацька світа - піски сірі різнозернисті, вуглисті піски, алеврити ....................... 60 м; 
• київська світа - піски глауконітові, мергелі .............................................................. 25 м; 
• неоген - піски з прошарками глин і пісковиків ....................................................... 1 ОО м; 
• четвертинні відклади - суглинки, піски ................................................................ 10--20 м. 

Добучацькі відклади (горизонти 1-6) вважаються утвореннями первинного 
кратерного озера. Вони сягають потужності 400 м у центральних, найглибших 
частинах западини. В цих породах знайдені залишки ранньокрейдових форамі
ніфер, молюсків, ракоподібних, рослин, але одночасно з ними - палеоцен
еоценові макроспори і харофіти. За цими даними, вік цих відкладів вважався 
дискусійним в межах ранньої крейди - палеогену [ 15]. 

В стратиграфічному розрізі западини, безумовно, найбільший інтерес 
. . 

представляють два продуктивю горизонти горючих сланцш, розташованих на 
глибині 300-330 м і 220-250 м відповідно (рис. 3.17). Найцікавішими у відно
шенні газоносності є поклади, які вміщують горючі сланці Болтиської западини 
і відносно насичені органічною речовиною. Їхню характеристику подано за ма
теріалами розвідувальних робіт [117, 118] (рис. 3.18). 

Післякратерні відклади (нижня крейда за [117, 118]) у Болтиській западині 
залягають на гранітах кіровоградського комплексу і перекриті бучацькою сві
тою палеогену. Загальна потужність цих відкладів збільшується від крайових 
до центральних частин западини від 20-80 до 360--400 м, але знову знижується 
до 260-320 м в центрі западини завдяки наявності там куполоподібного піднят
тя кристалічного фундаменту. За літологічним складом, ступенем бітумінознос-
. . . . 

т1, структурно-текстурним ознаками серед цих вщкладш западини вид�ляється 
5 горизонтів (знизу): 

• І- листвуваті, слабо бітумінозні глинисті сланці (в прибортовій частині
фаціально заміщуються алевритами і грубозернистими піщано-гравійни
ми відкладами), масивні та плитчасті алеврити, з малопотужними проша

рками і лінзами горючих сланців і карбонатних порід (доломіти, мергелі,
глинисті вапняки, пісковики на глинисто-вапняковому цементі) ................. 100--200 м; 

• П - тонколиствуваті та сплутанолиствуваті зеленувато-сірі горючі сланці,

доломітизований вапняк у крівлі горизонту .......................................................... 0--25 м; 
• ІІІ - зеленувато-сірі, часто з плямуватим забарвленням мергелисті глини,

щільні, ділянками грудкуваті, із залишками остракод, з шарами і прошар

ками слабо бітумінозних глин і горючих сланців потужністю до 1 м, які в
середній частині горизонту утворюють пачку складної будови потужніс-

тю 3-5 м в крівлі - із залишками гастропод .......................................................... 5-60 м; 
• IV - перешарування горючих сланців, алевритів, глин, аргілітів - основ

ний продуктивний горизонт, де виділяються 5 пластів горючих сланців:

А, Б, В1, В2, Г ............................................................................................................. 5-35 м; 
• V - глини і алеврити ................................................................................................. до 80 м. 

Практичний інтерес мають два середні горизонти (2-й і 4-й), середня поту
жність яких сягає 18--42 м з  вмістом смоли 10-14 %. Нижній горизонт залягає 
на глибині 300-330 м, він складений 2-3 шарами горючих сланців загальною 
потужністю 6-7 м. Верхній горизонт простежено на площі всієї западини на 
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Рис. 3.16. Стратиграфічна колонка Болтиської западини [117, 118] 
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Рис. 3.17. Структурна схема Болтиської западини [118] 
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глибині 220-250 м в її центральній частині і до 30-50 м- у прибортових части

нах. Він складений 4-6 шарами сумарною потужністю від 15-16 м у централь
ній частині западини, до 1-2 шарів загальною потужністю 0 ,5-1 ,5 м у крайовій 
[2]. Основна частина запасів (82 %) приурочена до 4-го горизонту, де виділя
ється 5 шарів горючих сланців потужністю понад 2 м кожен (зверху): 

• А - середня потужність понад 1 м - на площі 116 км2
, а понад 2 м - на 57 км2

; гли
бина залягання крівлі в присхилових частинах - 70-1 ОО м, в центрі структури - 250-
300 м; характерним є присутність прошарків бітумінозної глини, які поділяють шар
навшл;

• Б - площа розповсюдження в контурі метрової потужності - 294 км2
, а в контурі по

тужності 2 м - 252 км2
; він вміщує 43,5 % запасів родовища; залягає в 8-1 О м нижче

пласта А; глибина залягання від 20--40 м на бортах до 250-300 м в центральній час
тині западини; характеризується масивною текстурою і наявністю в крівлі малопо
тужних прошарків аргілітів;

• В 1 і В2 - залягають на 4-5 м нижче шару Б, вони розділені прошарком (0,8-1.0 м)
. . . . 

щшьних аргшпш; вм1щують численю залишки остракод, середня потужюсть в ме-
жах 2-метрового контуру становить: В 1 - 2,5 м при площі 111,4 км2

, В2 - 2,7 м при
площі 151,4 км2; глибина їх залягання в присхиловій частині 50-60 м, в центрі запа
дини - 300-320 м; вони в принципі можуть розглядатися як єдиний продуктивний
горизонт, що суттєво збільшить кількість запасів;

• Г - залягає на 3--4 м нижче шару В2 , розвинений тільки в центральній частині родо
вища на глибині 250-360 м; середня потужність у межах 2-метрового контуру стано
вить 2,7 м при площі 46 км2

; має складну будову, в середній частині шару міститься
прошарок бітумінозної глини (0,5 м).

У 40-50 м нижче підошви 4-го горизонту залягає нижній продуктивний го
ризонт (шар П), представлений складним і достатньо потужним покладом (до 7) 
перешарування горючих сланців і бітумінозних порід, насичених органічною 
речовиною. Площа розповсюдження шару П в контурі метрової потужності 
становить 89, 8 км

2
, а в контурі 2 -метрової потужності- 68 ,5 км

2
•

Кількісні параметри шарів горючих сланців наведені в табл. З .11 . 

Табл. 3.11. Кількісна характеристика пластів горючих сланців [118] 

Пласти IV горизонту Всього 
п Всього 

Ут.ч.у 

Показники 
у го- кар'єрна 

гори- у рода-
му полі А Б В1 В2 г 

ризон-
зонт вmці 

Т1 №1 
Площа, кмz 57,2 251,9 11,4 151,4 46,6 31,8 
Потужність, м 3,5 4,6 2,5 2,9 2,6 34,6 

Запаси (С2+ Р1), млрд т 0,28 1,62 0,4 0,61 0,17 3,08 0,71 3,79 1,29 
Глибина залягання, м 

- від 17 24 70 75 135 150 20 
- ДО 300 330 335 340 350 370 350 

- переважаюча 100 120 120 130 140 150 100 
240 275 285 290 295 300 300 

Горючі сланці- це темно-сірі до чорних, зеленувато- або жовтувато-сірі 
масивні чи сланцюваті породи з органічною речовиною сапропелевого або сап
ропелево-гумусного типу з низьким ступенем вуглефікації, з численними вуг-
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лефікованими залишками рослин. Їхні основні характеристики [124]: теплотво
рна здатність - 22-28 МДж/кг (до 40-48 МДж/кг); зольність - 62-65 %; вихід 
смол - 10-15 %; вміст сірки - 1,5-1,6 %; робоча вологість - 32-34 %; густина -
1, 1-1,3 т/м3 для малозольних різновидів і 1,4-1, 7 т/м3 для високозольних; вміст
Сорг. - від 1,6 до 31,6 %; відбивна здатність вітриніту Ro=0,25-0,30 %. Вміст ор
ганічної речовини в горючих сланцях змінюється від 0,63-0, 72 до 1,60-1,67 %, 
переважає вуглець ( 66-7 4 % ), в підпорядкованій кількості присутні водень (9-
10 %) і азот (1-2 %). За кольором, відбивною здатністю, показником заломлен
ня вітриніту, виходом гумінових кислот сланці зазнали буровугільної стадії ву
глефікації. 

Були проведені численні дослідження можливого використання горючих 
сланців різними організаціями: ВНДІНафтохім, ШСД, НДІ сланцевої, магнієвої 
і електродної промисловості ВАМІ (м. Ленінград), ВТІ, ЕНІН (м. Москва), Теп
лоелектропроект, ВНДІПКНафтохім (м. Київ), ВНДІ, ПІ, ІГГГК, Львівський 
політехнічний інститут (м. Львів), НДІС (м. Котлах-Ярве ), Башкирський НДІ з 
переробки нафти (м. Уфа). В результаті встановлено, що вони можуть викорис
товуватися як паливо для електростанцій, для одержання моторних палив, мас
тил, висококалорійного газу, парафінів, азотних сполук, поверхнево активних 
речовин, гербіцидів, синтезу полімерних матеріалів тощо. За підрахунками із 
смол Болтиського родовища можна витягнути 800 млн т сирої нафти. Як дже
рело природного газу ці сланці не вивчалися. Згідно з випробуваннями на газо
генераторі, елементарний склад горючого сланцю становить (% ): ес - 83,46;
Не - 11,43; Sc - 1,11; Nc - 0,89; Ос - 3,11; СІН- 7,30. При термічному розкладі
сланцю вихід газу склав 750 м3/т. Таким чином, за цим показником, враховую
чи ресурси горючих сланців (3 795 млн т ), загальні ресурси газу тільки в горю
чих сланцях можуть сягати 2,9 трлн м3

•

Показники якості болтиських сланців наведені в табл. 3.12-3.16. 

Табл. 3.12. Показники якості болтиських сланців [117, 118] 

Оди- IV горизонт 
Показник НИЦЯ П горизонт 

виміру А Б В1 В2 г 

Зольність ( А d) % 47,4--70,0 42,4--70,0 49,8-70,0 43,9-70,0 48,5-70,0 46,0-70,0 
66,4 63,8 63,7 63,8 67,1 68,2 

Вологість робо- % 33 33 33 33 33 33 
чого палива (W{) 

Питома теплота ккал 2000--4150 2000--4762 2000--4148 2000-4739 2000--3079 2000-4382 
згоряння ( Q5 

daf) кг 2280 2560 2780 2790 2100 2140 

Вихід смол (Tsk) % 6,0-27,2 6,0--32,0 6,0--27,9 6,0--26,8 6,0-22,1 6,0--28,5 
12,2 14,2 15,3 15,7 11,4 11,3 

Вміст сірки (S/) % 0,5-3,5 0,3-6,8 0,9-3,7 0,9-4,5 0,4--2,9 0,4-5,1 
1,5 2,5 2,1 1,8 1,7 1,3 

Примітка: в чисельнику - крайні значення показників (від - до); в знаменнику - середнє значення за 
площею підрахунку запасів. 
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Табл. 3.13. Склад органічної речовини болтиських сланців [118] 

Шахтне Елементний склад
Шар поле с н N Copr. о Q, ккал/кг СІН 

Вихід 
смоли,%

А 1 65,7 10,2 1,15 1,67 19,38 8057 6,6 45,6
2 69,0 10,1 1,16 1,60 18,14 8020 6,8 45,2
3 69,5 9,5 1, 11 1,29 18,60 8029 7,3 47,9

Б 1 72,0 9,8 1,38 1,29 15,53 8436 7,3 49,0
2 74,5 9,95 1,20 1,13 13,22 8732 7,5 47,4
3 70,8 9,1 1,32 1,18 17,60 8038 7,8 48,9

В1 1 72,5 9,2 1,32 1,38 15,60 8263 7,9 47,1
2 72,0 9,86 1,17 1,34 15,73 8416 7,3 48,3
3 71,5 9,35 1,23 1,21 16,71 8173 7,6 45,4

В2 1 74,1 9,75 1,37 1,06 13,72 8598 7,6 51,0
2 70,0 9,65 1,15 0,72 18,48 8103 7,3 49,9
3 72,4 9,7 1,16 0,63 16,11 8372 7,5 50,2

п 67,7 9,7 2,3 1,40 19,90 7860 6,95 47,4

Табл. 3.14. Зіставлення якості горючих сланців різних родовищ світу [118] 

Родовище Країна Вміст золи, % 
Теплота згоряння, Вихід

кДж/кг смоли,% 

Болтиське Україна 42,4-70,0 8372-19934 6-32,0
Прибалтійський басейн Естонія, Росія 4�0 14600-16700 20-40 
Кашпирське Росія 60,3 9900 13,0-25,0
Футунське КНР 78-80 4200-5800 3,�,О 
Ермало ПАР 42,5 18800 13,0-37,8
Єгипетське ПАР 73,8 6300 6,6
Тремембе Бразилія 82,3 2500-3700 4,0 
Глен-Девіс Австралія 51,6 14600 30,0 
Грин-Ривер США 66,9 ДО 8400 10-15,0

Табл. 3.15. Вихід продуктів напівкоксування та їхня теплотворна здатність [117, 118] 

Проду
кт 

Вихід вагових, % Теплота згорянняQ,
на сухій сланець на горючу масу ккал/кг

Олива (смола) 13,0 34,2 9225
Газ 10,4 27,4 8050
Газове паливо 0,6 1,5 7190
Пірогенна вода 5,5 14,7 600
Напівкокс 70,5 22,2 -

Табл. 3.16. Характеристика горючих сланців Болтиської западини [117, 118] 

Горизонт, пласт Потужність Зольність А d Т згоряння Q0ar Вихід смоли Tsk 

п 7,2 68,2 2140 12,3
IV-A 3,5 66,4 2280 13,6
ІV-Б 4,6 63,8 2560 16,4
IV-B1 2,5 63,7 2780 15,4
IV-B2 2,9 63,8 2790 15,3
ІV-Г 2,6 67,1 2100 13,1
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Питома вага сланців залежить від зольності й становить 1, 1-1,3 т/м3 для
малозольних різновидів і 1,4-1, 7 т/м3 для високозольних.

Органічна речовина горючих сланців представлена залишками планктон
них водоростей Botryococcus. Вміст Сорг. в них коливається від 1,6 до 31,6 %. 
Сланці характеризуються високими значеннями НІ=780 мг ВВ/г ТОС, що свід
чить про багату ліпідну початкову речовину (кероген І типу), проте, невисока 

відбивна здатність вітриніту R,=0,25-0,30 % і ступінь бітумізації ОР (fЗхьл= l,7-
4,9%) свідчать про низький ступінь її перетворення. 

Вважається, що осадконакопичення відбувалося в невеликому напівзамк
неному епіконтинентальному басейні з привнесенням теригенного матеріалу. 
Басейн лише іноді з'єднувався з морським басейном ДДЗ. 

Запаси і ресурси горючих сланців за категоріями С2 і Р 1+Р2 становлять 
3795 млн т (табл. 3.17). Крім того, на родовищі були підраховані забалансові 
запаси, куди крім некондиційних на час підрахунку частин пластів П і IV гори
зонтів були включені також окремі пласти ІІІ горизонту, які не враховувалися 
при підрахунку запасів (табл. 3.18). 

Табл. 3.17. Запаси і ресурси горючих сланців Болтиськоrо родовища (т) [117,118] 

Категорія 
IV п Всього 

А Б В1 В2 г 

С2 165572 1056500 42949 108011 - 341001 1714033 
Р1+Р2 111426 607322 336406 521964 164092 340258 2081468 
Всього 276998 1663822 379355 629075 164092 681259 3795501 

Табл. 3.18. Забалансові запаси горючих сланців Болтиськоrо родовища (т) [117, 118] 

IV ІІІ п Всього 

А І Б І В1 І В2 І г С1 І С2 Н1 І Н2 І Нз 
129426 І 11556 І 162203 І 99328 І 109076 142991 169489 59548 135172 135766 920555 

Таким чином, загальні ресурси і запаси (з урахуванням забалансових) го
рючих сланців Болтиського родовища сягають 3887 млн т. 

У 1998 р. УкрНДІпроект провів техніко-економічні підрахунки, які довели 
перспективність розробки горючих сланців родовища кар'єрами. Було виділено 
5 кар'єрних полів, з яких найперспективнішим визначене кар'єрне поле 1. На
разі на Болтиському родовищі видані спеціальні дозволи на геологічне вивчен
ня надр у п'яти кар'єрних полях: 1 - ДП НАК «Надра України», 2 - ООО «Сла
нцехім», 3 - ООО «Ферекспорт», 5 і б - ООО «Сланці України». 

Нами було вивчено і випробувано керн свердловини 42/11, пробуреної в 
центральній частині Болтиської западини в період з 1 О травня до 7 червня 
2008 р. Проектна глибина свердловини 600 м, фактична - 597,5 м. Свердлови
ною розкрито такий розріз [ 113]: 

• 0,0-181,5 м - буріння відбувалося без відбору керна;
• 181,5-188,5 - глина темно-сіра з вуглефікованими залишками рослин, з прошарками

. . .

шску сютло-с1рого; 
• 188,5-199,7 -пісок кварцовий дрібно-тонкозернистий з прошарками глин;

272 



1. Імпактні структури України

• 199,7-210,0 - глина темно-сіра до чорної з тонкими прошарками піску;
• 210,0-226,8 - аргіліти темно-сірі до чорних з прошарками горючих сланців корич

нювато-зеленувато-сірих до чорних (2-50 см) з вуглефікованими залишками рос
лин - зразок 52БЛ;

• 226,8-228,5 - горючі сланці бурувато-темно-сірі до чорних бітумінозні із залишками
рослин;

• 228,5-230,4 - аргіліт темно-сірий до чорного;
• 230,4-232,0 - сланець чорний;
• 232,0-264,7 - аргіліти темно-сірі до чорних з вуглефікованими залишками рослин, з

прошарками пісковиків сірих (до 20 см), вуглистих сланців (5-7 см) і мергелів (10--
20 см);

• 264,7-265,2 - сланці горючі зеленувато-коричнювато-сірі до чорних бітумінозні з
вуглефікованими залишками рослин;

• 265,2-280,0 - аргіліт темно-сірий до чорного з прошарком (20 см) пісковику жовту
вато-зеленувато-сірого (зразок 51БЛ) і горючого сланцю (зразок 50 БЛ);

• 280,0--283,7 - горючий сланець чорний (зразок 48БЛ);
• 283,7-293,6 - аргіліти темно-сірі до чорних бітумінозні з вуглефікованими залишка

ми рослин (зразок 49БЛ), з прошарками горючих сланців (286,4-287,0; 287,7-287,9;

288,2-288,4 м), чорних сланців (зразок 47БЛ);
• 293,6-296,1 - горючі сланці зеленувато-буровато-сірі до чорних бітумінозні;
• 296,1-300,8 - перешарування чорних аргілітів і горючих сланців з прошарками алев

ролітів;
• 300,8-303,8 - сланець горючий зеленувато-сірий до чорного бітумінозний із залиш

ками вуглефікованою рослинності;
• 303,8-309,6 - аргіліт темно-сірий до чорного з прошарками горючих сланців;
• 309,6-315,0 - горючі сланці зеленувато-темно-сірі з вуглефікованими залишками ро

слин;
• 315,0-336,4 - аргіліти темно-сірі (зразок 56БЛ) з прошарками мергелистих аргілітів

світло-сірих (зразок 55БЛ), рідше горючих сланців (зразок 54БЛ) і сірих аргілітів,
збагачених вуглефікованими рослинними залишками (зразок 53БЛ);

• 336,4-344,0 - сланці горючі зеленувато-темно-сірі з численними залишками рослин;
• 344,0-364,2 - аргіліти темно-сірі, зеленувато-сірі з прошарками мергелистих глин;
• 364,2--473,6 - перешарування аргілітів і алевролітів з прошарками пісковиків (364,7-

368,1; 378,0--378,1; 380,7-381,3; 383,3-383,6; 439,9--440,1; 449,1--449,3; 455,0--455,2;
457,3--457,5 м) і горючих сланців (372,8-375,3; 441,1--443,0; 451,2--452,8 м);

• 473,6--493,4 - аргіліти темно-сірі до чорних (зразок 58БЛ) з тонкими прошарками
алевролітів і тонкозернистих пісковиків з рослинним детритом (зразок 57БЛ);

• 493,4-578,4 - перешарування аргілітів, алевролітів і слабо зцементованих пісковиків;
• 578,4-581,8 - глини зеленувато-сірі піщанисті шаруваті;
• 581,8-591,0 - брекчієподібні породи (зювіти), на початку інтервалу інтенсивно виві

трені, складені безформними неорієнтованими уламками (до 5-6 см) зеленуватого
скла, кварцу, польового шпату в пористій дрібноуламковій основній масі (зразок
59БЛ);

• 591,0--597,5 - імпактити сірі, темно-сірі щільні з уламками скла і мінералів в дрібно
уламковій пористій основній масі.

В шліфах діагностуються такі основні різновиди порід [113]. 
Сланці пористі (горючі сланці) ( 48БЛ, 50БЛ, 53БЛ, 54БЛ) - характеризу

ються пеліто-алевритовою структурою, сланцюватою псевдофлюїдальною текс
турою, складаються з жовто-бурої глинисто-гірослюдистої речовини (50-70 %) 
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і сплощених порожнин (30-50 %) розміром 0,02-0,4 мм (до 1,5 мм) овальної і 
лінзовидної форми, орієнтованих згідно зі сланцюватістю, яка їх начебто обті
кає. Присутні кутасті уламки (0,001-0,002 мм) кварцу, польового шпату, рос
линного детриту, прихованокристалічного агрегатного карбонату (рис. 3.19). 

Сланці алевритові ( 5 8БЛ) з домішкою карбонатного матеріалу - характе
ризуються алевритовою структурою, псевдофлюїдальною текстурою, склада
ються з кутастих уламків (до 60 % ) розміром 0,015-0, 1 мм, представлених ква
рцом, кислим плагіоклазом ( альбітом ?), пелітизованим калішпатом, темно
зеленим біотитом, мусковітом (присутні у вигляді як недеформованих пласти

нок, так і розшарованих до волокнистого стану зерен розміром 0,007-0,3 мм), а 
також бурими піритизованим глинисто-карбонатними мікрокристалічними аг

регатами округлої форми; з акцесорних мінералів трапляється циркон. Цемент 
(до 40 % ) глинисто-слюдисто-карбонатний бурувато-жовтий. Трапляється піри
тизований рослинний детрит (2-3 %) чорного кольору (0,1-0,5 мм). Кутаста 
форма уламків і присутність свіжих зерен біотиту і мусковіту свідчать про мо-

. . . 

жливу участь вулканогенного матер1алу у склащ порщ. 
Аргіліти (49БЛ) - мають пелітову структуру, масивну текстуру, складені 

глинисто-слюдистим агрегатом, глиниста речовина (до 50 % ) практично ізотро
пна, в ній вирізняються мікроскопічні зерна і агрегати зерен озалізненого, май
же чорного карбонату (сидерит), рівномірно розподіленого за породою, а також 
скибок озалізненої слюди. Присутній рослинний детрит (до 5 % ) пелітової роз
мірності, піритизований. 

Алевроаргіліти (56БЛ) - з алевропелітовою структурою, паралельно
лінзовидною, фібролітовою текстурою, уламками (50-60 %), які представлені 
слюдами, кутастими зернами кварцу (до 1 % ), темно-зеленим біотитом, муско
вітом, незабарвленим хлоритом, а також численними псевдоморфозами опалу 
по рослинним залишкам. Матрикс складений витягнутими лейстами (водо

рості?) розміром О,005-О,025х0,1-О,5 мм, які орієнтовані паралельно одна од
ній і нашаруванню, що справляє враження фібролітової текстури. Стінки ( обо
лонки) лей ст складені волокнистою слюдою, а внутрішня частина - глинистою, 
іноді карбонатною прихованокристалічною речовиною. Присутні округлі та 
овальні утворення (до 5 % ), заповнені коломорфним чи безструктурним опалом 
жовтого кольору. Присутній рослинний детрит (2-3 %) бурого і чорного кольо
ру. Проявлена мікротріщинуватість орієнтована як вздовж нашарування, так і 
хаотично (рис. 3.20). 

Алевроліти (55 БЛ) - мають псамоалевритову структуру, неясно виражену 
сланцювату текстуру, складені уламками (до 70 %) кварцу (65-70 %), розкладе
ного гідратованого біотиту (30-35 %), зрідка польового шпату, акцесорних мі
нералів (циркон, рутил, турмалін) в гідрослюдистому бурувато-жовтому цемен
ті (ЗО % ). Рослинний детрит (до 1 % ) представлений бурувато-чорними стріч
коподібними уламками, відмічаються пористість, безладно орієнтована і витяг
нута вздовж рослинних волокон тріщинуватість ширина тріщин 0,02-0, 1 мм. 
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Рис. 3.19. Пориста структура горючих 

сланців, шліф 48БЛ, об'єктив xtO 

1. Імпактні структури України

Рис. 3.20. Фібролітова структура 

алевроаргілітів, шліф 56БЛ, об'єктив xtO 

Мергелі (51БЛ) - мають пелітову структуру, масивну текстуру, складені 
дрібними уламками (0,006-0,02 мм) видовжених ромбовидних зерен доломіту

(70-80 % ) в глинистому ясно-жовтому практично ізотропному цементі (20-
30 %). Рослинний детрит (1 %) представлений чорними вуглефікованими улам
ками (0,02-1,0 мм), по яких розвивається мікрокристалічний чи мікросферолі
товий пірит. Спостерігаються псевдоморфози опалу по залишках рослин (до 

О, 1 мм) ізометричної форми; проявлена тріщинуватість. 
Пісковики (57БЛ) - характеризується псамітовою структурою, масивною 

текстурою, складені уламками (60 %) розміром 0,08-0,25 мм кварцу, плагіокла
зу, мікрокліну, біотиту, рогової обманки, глауконіту, округлих мікрозернистих 
агрегатів глинисто-карбонатної речовини, частково заміщені мікрозернистим 
сидеритом, акцесорними (циркон, апатит, гранат, монацит) в кальцитовому по
йкілобластовому цементі ( 40 % ). Відмічається безладна мікротріщинуватість. 

При описі аншліфів породи діагностуються як алевритисті сланці з органо-
. . 

генною структурою, шаруватою, м1крохвилястою текстурою, складен1 уламка-
ми кварцу, тип мацерал - детриніт (47БЛ, 48БЛ, 50БЛ); аргіліти з пелітовою 
структурою, масивною текстурою, тип мацерал - дрібний детриніт, присутній 
глобулярний пірит - до 2% (5 lБЛ); алевроліто-пісковик невідсортований з не-
. . . 

ршном1рно-зернистою структурою, шаруватою текстурою, складеш уламками 
кварцу і антрациту в контактовому цементі, тип мацерал - детриніт (багато), з 
рудних мінералів інколи присутній гематит (до 0,1 %) (57БЛ); брекчії з органо-

. . . 
генно-уламковою структурою, нершном1рнозернистою текстурою, складеш 

. . . 
уламками вапняюв, оргашчних решток в контактовому цемент�, тип мацерал -
детриніт, селеніт (59 БЛ). 

Результати досліджень відбивної здатності вітриніту Ro перекривного ком
плексу порід (рис. 3.21, табл. 3.19) вказують на порівняно низький ступінь їх 
термальної переробки, яка відповідає стадії катагенічних змін, що за ступенем 
метаморфізму характеризують вугілля марки Б (буре). 
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Рис. 3.21. Детриніт серед необкатаних уламків невідсортованоrо алевроліту 

( аншліф 57БЛ) 

Табл. 3.19. Результати замірів відбивної здатності вітриніту [113] 

Номер 
Замір 

Кількість 
Середнє

проби замірів 
БЛ-47 0,30; 0,42; 0,28; 0,41; 0,35; 0,40; 0,38 7 0,36 

БЛ-48 0,38; 0,32 2 0,35 

БЛ-50 
0,22; 0,25; 0,25; 0,30; 0,38; 0,39; 0,39; 0,40; 0,44; 3,60*; 3,70*; 

9 0,41 
4,20* 

БЛ-51 
0,45; 0,47; 0,48; 0,49; 0,50; 0,51; 0,55; 0,56; 0,56; 0,58; 0,59; 0,60; 

15 0,55 
0,60; 0,60; О, 70 

БЛ-52 
0,28; 0,29; 0,29; 0,30; 0,32; 0,32; 0,35; 0,41; 0,48; 0,50; 0,57; 0,58; 

23 0,53 
0,59; 0,62; 0,63; 0,65; 0,65; 0,66; 0,68; 0,70; 0,71; 0,80; 0,81 

БЛ-53 
0,36; 0,48; 0,50; 0,50; 0,51; 0,52; 0,53; 0,55; 0,60; 0,69; 0,75; 0,82; 

13 0,60 
1,01 

БЛ-54 
0,25; 0,28; 0,30; 0,32; 0,37; 0,38; 0,42; 0,45; 0,52; 0,54; 0,55; 0,56; 

21 0,78 
0,64; 0,75; 0,78; 0,86; 1,10; 1,30; 1,80; 2,10; 2,22 

БЛ-55 
0,22; 0,28; 0,29; 0,29; 0,30; 0,32; 0,32; 0,34; 0,36; 0,37; 0,38; 0,40; 

23 0,39 
0,41; 0,41; 0,41; 0,45; 0,47; 0,48; 0,48; 0,50; 0,50; 0,51; 0,58 

0,22; 0,23; 0,25; 0,27; 0,29; 0,29; 0,30; 0,31; 0,31; 0,31; 0,32; 0,38; 

БЛ-57 0,38; 0,39; 0,39; 0,40; 0,43; 0,45; 0,48; 0,48; 0,50; 0,51; 0,52; 0,52; 28 0,40 

0,54; 0,56; 0,59; 0,65 

0,27; 0,28; 0,29; 0,29; 0,29; 0,30; 0,32; 0,33; 0,35; 0,38; 0,39; 0,40; 

БЛ-58 0,40; 0,41; 0,48; 0,50; 0,50; 0,56; 0,59; 0,88; 0,90; 0,92; 1,05; 1,12; 27 0,71 

1,17; 1,21; 4,65 

* Заміри виключені з підрахунків.

Аналіз наявного матеріалу (включаючи літературні дані) вказує на віднос
ну геохімічну однорідність сланцевих горизонтів за деяким винятком. Зокрема, 
в пробі 51-БЛ спостерігається підвищений вміст таких елементів як Ва (коефі
цієнт концентрації в порівнянні з кларком для глинистих порід до 5), Mn (до 8), 
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Fe (до 5). Очевидно, підвищений вміст цих компонентів пов'язаний із сидеро
фільним профілем осадів, можливо підвищеним вмістом сидеритового компо
нента. Вміст інших елементів є близьким до кларків глинистих порід та сланців 
(за О.П. Виноградовим) або нижчим. 

Звертає на себе увагу високий вміст газів та органічної речовини у відібра
них зразках, за винятком проби 57-БЛ (сірий пісковик з детритом). Судячи з 
розподілу цих компонентів, основна їх частина представлена керитовою речо
виною, тобто вищими керогенами (близько 80 %), 20 % приблизно порівну 
припадає на сорбовану вологу, вільні та зв'язані вуглеводні та вуглекислоту. За 
даними хроматографічного аналізу вуглеводневих газів, основною їх складо
вою є метан (80-90 %). Крім глинистих мінералів і кварцу, в окремих пробах 

(зокрема, 54-БЛ) за даними хімічного аналізу, присутні карбонати (до 30 %), в 

основному кальцит. 
Ізотопний склад вуглецю вуглеводневих газів, заміряний у пробі 50-БЛ 

(8
13

С=-24,04 %), є відносно «важким» і свідчить про деякі домішки абіогенної 
складової. Остання, можливо, є результатом декарбонатизації (враховуючи на
сиченість розрізу карбонатними мінералами) або походить з інших джерел. Зо
крема, проба, розташована нижче за розрізом від проаналізованої, за даними 
хімічного та мінералогічного аналізу містить до 20-30 % карбонатів. Аналіз де
риватограм порід Болтиської западини дозволяє попередньо оцінювати склад 
газів як в основному метановий, з домішками азоту, вуглекислого газу та гомо
лопв. 

Аналіз даних каротажу свердловини 42/11 дозволяє зробити такі висновки 
[113]. Розріз свердловини в інтервалі глибин 180-552 м представлений перева
жно глинистими породами - аргілітоподібними глинами з підпорядкованими 
прошарками пісковиків або алевролітів, значною мірою глинистих. 

За промислово-геофізичними ознаками якісна та кількісна інтерпретація 
матеріалів геофізичних досліджень свердловин (ГДС) ускладнена внаслідок 
значного підвищення природної гамма-активності (в основному 14-30 мкР/год), 
високих для подібних відкладів уявних електричних опорів (9-120 Ом·м), непо
вного комплексу методів геофізичних досліджень. На нашу думку, поведінка 
каротажних кривих свідчить про таке (рис. 3.22): 

1. Інтервал глибин 210,0-364,2 м. Тут спостерігаються найбільш монотонні
в розрізі криві методів ГДС. Лише в нижній частині інтервалу спостерігаються 
окремі негативні аномалії питомого електричного опору Підвищене значення 
природної радіоактивності (27 мкР/год) найімовірніше пояснюється підвище
ним вмістом урану у вигляді уран-органічних сполук - вміст органічної речо
вини за даними аналізу кернового матеріалу дуже високий - до 28,8 %. Підви
щені значення питомого електричного опору за даними замірів 1,05 м градієнт
зондом пояснюються малим вмістом води в поровому просторі. Окрім того, 
близькість до поверхні ще обумовлює підвищення опору порід за рахунок част
кового їх насичення слабомінералізованою водою. Про наявність пористості 
свідчать результати лабораторних досліджень кернового матеріалу. Загалом 
можна зробити висновок, що в цьому інтервалі знаходиться потужна пачка 
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Рис. 3.22. Каротажні криві св. Болтиська-42/11 [113] 
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аргілітоподібних глин (горючих сланців) з високим вмістом органічної речови
ни. Паровий простір, ймовірно, вміщує значну частку вільного газу (що збіга
ється з матеріалами термічного аналізу). 

2. Інтервал глибин 406-476 м. Тут спостерігаються максимальні для цього
розрізу варіації значень питомого електричного опору та показів зонда гамма
гамма-каротажу, що, ймовірно, обумовлено чергуванням піщана-алевритових і 
глинистих порід. Підвищені значення природної радіоактивності вірогідно 
пов'язані з наявністю уран-органічних утворень. Значення електричного опору 
тут нижче, ніж в попередньому інтервалі ( в середньому 4 7 Ом·м ), що, можливо, 
обумовлено більшою піщанистістю та пористістю розрізу. Наявність прошарків 

. . . . . 

менш глинистих порщ можливо свщчить про наявюсть у шдпорядкованих ю-
лькостях порід-колекторів традиційного типу. 

Таким чином, за аналізом каротажних кривих можна рекомендувати для 
подальшого більш детального вивчення для оцінки видобувних властивостей 
порід дві товщі глинистих відкладів в інтервалах 210-364,2 м і  406--476 м. Слід 
зазначити достатньо високу ймовірність наявності в них скупчень вшьного 
природного газу. 

Петрофізичні характеристики наведені в табл. З .20, З .21. 

Табл. 3.20. Петрофізичні параметри зразків керна свердловини 42/11 

(зразки сухі та насичені розчином NaCl) [113] 

Номер Imep- Порода 
зразка вал 

51БЛ 274,4 Чорні сланці 

57БЛ 491,7 
Бурий мергели-
стий аргіліт 

59БЛ 
581,8-

Брекчія (зювіт) 591,0 

л д б З 20 rpo овжеття та л. 

Номер 
Питомий електричний 

опір, Ом-м 
зразка 

сухі насич. NaCl 

51БЛ 206011 1,22 
57БЛ 30715 8,05 
59БЛ 21116 1,25 

Об'ємна густина 
породи, кг/м3 

суха насичена 
2328 2642 

2474 2525 

- -

Відкрита пористість 
(метод насичення, % ) 

азот р-н NaCl 
9,4 8,0 

6,4 5,0 

8,7 7,8 

Проник- К водона-
. ф 2 НІСТЬ, М сичення 

0,254 0,83 

0,010 0,79 

- 0,79

Швидкість пружних Інтервальний час, мкс/м Парис- хвиль,м/с 
тість 

сухі насич. NaCl сухі насич. NaC 

14,3 2733 3250 366 308 
94,7 4257 4447 235 225 
14,7 - 3450 - 290

Табл. 3.21. Петрофізичні параметри зразків керна свердловин (зразки насичені rазом) [113] 

Номер Інтервал Порода Густина, Відкрита 
зразка кг/м

3 пористість, % 
53БЛ 332,3 Сірий аргіліт (залишки рослин) 2600 1,1 

За даними петрофізичних досліджень перекривного комплексу порід запа
дини встановлено, що вони належать до сланців, аргілітів і брекчій. Трапляють-

. . . 

ся прошарки глинистого матер1алу, включення оргаючних залишюв, сидериту 
. . 

та шритизац�я. 
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Мінливість літологічного складу зумовлює варіації об' ємної густини сухих 
зразків, яка змінюється від 2328 до 2474 кг/м3

• Відкрита пористість, визначена 
ваговим методом при насиченні зразків керна газом, становить 1, 1 %, а при на
сиченні зразків моделлю пластової рідини - від 5,0 до 8,0 %. Відкрита порис-
. . . 

т1сть «за азотом», яка визначена за допомогою насичення зразКІв азотом шд ти-
ском 2,5 кгс/см

2
, має дещо підвищені значення і змінюється від 6,4 до 9,4 %. 

Зростання значень коефіцієнтів відкритої пористості при насичення азотом по-
. . . . 

яснюється прониканням газу в капшярю пори, в ЯКІ не може проникнути рщи-
на. Значення коефіцієнта проникності зразків змінюються від 0,01 до 0,254 фм

2
•

Величина питомого електричного опору змінюються від 21 116 до 

206 011 Ом·м. Питомий електричний опір зразків порід, насичених моделлю 

пластової рідини (розчин NaCl), змінюється від 1,22 до 8,05 Ом·м. Побудовані 
криві капілярного тиску (рис. 3.23-3.25). 
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Рис. 3.23. Крива капілярного тиску 

(зразок 51 БЛ, чорний сланець) 

Рис. 3.24. Крива капілярного тиску 

(зразок 57 БЛ, аргіліт) 
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Рис. 3.25. Крива капілярного тиску (зразок 59 БЛ, пісковик) 

Головні характеристики сланців Болтиської западини наведені в табл. 3.22. 
Таким чином, свердловиною 42/11 на інтервалі 210,0-364,2 м розкрито по

тужну (154,2 м) відносно однорідну товщу збагачених органічною речовиною 
. . 

арпштш з прошарками, шарами 1 горизонтами горючих сланщв, яка представ-
ляє безумовний інтерес як джерело сланцевого газу. Вміст органічної речовини 
коливається від 22,32 до 28, 79 %, знижуючись до 4,8 % в малопотужних про-

. . . . 

шарках сютло-с1рих мергелистих алеврошт1в, ЯКІ складають м1зерну частку 
розрізу. Особливо позитивним фактом є високий вміст вільних вуглеводнів, 
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який, як правило, перевищує 1 % (1,3-3,3 %) за винятком проби 49БЛ (0,2 %), а 
також Сорг. (5,44-38,01). Вона підстеляється (інтервал 364,2-493,4 м) товщею 

. . . 

перешарування арпшпв, алеврошт1в з прошарками шсковиюв 1 горючих слан-
ців товщиною 129,2 м, де вміст органічної речовини перевищує 1 %. 

Табл. 3.22. Головні характеристики сланців Болтиськоїзападини [113] 

Номер Інтер-
Відкрита Прони-

Густи-
проби 

Порода тос R, Copr. порис- кність, 
на, кг/м3вал 

тість, % фм2 

52БЛ 211,0 Чорні горючі сланці - 0,53 - - - -

51БЛ 274,4 Бурий мергелистий аргіліт - 0,55 - 8,0 0,254 2642 

50БЛ 279,0 Чорні горючі сланці 22,32 0,41 31,36 - - -

48БЛ 282,8 Чорні горючі сланці - 0,35 - - - -

49БЛ 285,5 Сірий аргіліт 27,82 - - - - -

47БЛ 287,5 Чорні сланці 28,79 0,36 36,26 - - -

56БЛ 315,5 Темно-сірий аргіліт - - - - - -

55БЛ 320,1 Світло-сірі аргіліти 4,80 0,39 5,44 - - -

54БЛ 323,1 Чорні горючі сланці 26,25 0,78 38,01 - - -

53БЛ 332,3 
Сірий аргіліт з вуглефіко-

- 0,60 - 1,1 * - 2600*
ваними залишками рослин 

58БЛ 486,8 Сірий аргіліт з детритом - 0,71 - - - -

57БЛ 491,7 Сірий пісковик з детритом 1,09 0,40 - 5,0 0,010 2525 

* Зразки насичені газом.

Прогнозні ресурси сланцевого газу Болтиської западини за мш1мальною 
оцінкою за аналогією зі сланцевими басейнами, відомими у світі, можуть скла
сти (за такими параметрами: площа западини - 400 км

2
, середня потужність 

продуктивного горизонту - 250 м, вміст вільних вуглеводнів - 2 мз /мз): 

20000 м х 20000 м х 250 м х 2 мз/мз = 200 млрд мз. 

Судячи з хроматографічного аналізу вуглеводневих газів, основною їх 
складовою є метан (80-90 % ), який відносно просто може бути вилучений під 
час відпрацювання родовища. Негативною обставиною є порівняно невисокий 

ступінь термальної переробки вмісних порід (Ro = 0,55-0,62). 

При описі аншліфів породи діагностуються як: 
. . . 

• алевритисп сланщ з органогенною структурою, шаруватою, м1крохвилястою тексту-

рою, складені уламками кварцу, тип мацерал- детриніт (47БЛ, 48БЛ, 50БЛ, 54БЛ),
присутні пірит (О, 1 % );

• аргіліти з пелітовою структурою, масивною текстурою, тип мацерал - дрібний дет
риніт, селеніт, колодетриніт, присутній глобулярний пірит- до 2% (5 lБЛ, 52БЛ, 53
БЛ);

• алевроліто-пісковик невідсортований з нерівномірно-зернистою структурою, шару
ватою текстурою, складені уламками кварцу і антрациту в базальному і контактово
му цементі, тип мацерал - детриніт (багато), з рудних мінералів присутні пірит і ге
матит (до 0,1 %) (55БЛ, 57БЛ);

• брекчії з органогенно-уламковою структурою, нерівномірнозернистою текстурою,
. . . . 

складеш уламками вапняюв, оргаючних решток в контактовому цемент�, тип маце-
рал - детриніт, селеніт (59 БЛ).
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У 2012 р. нами було проведено додаткове опробування керна свердловини 
42/11 на інтервалі 581,8-597,5, який складений брекчіями, зювітами, імпакти
тами (рис. 3 .26). Результати лабораторних аналізів відібраних зразків наведені в 
підрозділі 5 .1. 

Рис. 3.26. Імпактит. Зразок БЛ-106 

1.5. Оболонська структура 

Оболонська імпактна структура розташована в районі села Оболонь Пол
тавської області, на північно-східному схилі УЩ, на його границі з ДДЗ [12, 13, 
21, 32, 34, 39, 53, 58, 60, 94, 107] (рис. 3.27). 

Структура виявлена в 194 7 р. електророзвідувальними роботами Лохвиць
кої геофізичної партії тресту «Укрнафтогеофізика» як контрастна негативна, 
майже ізометрична в плані, локальна форма діаметром 17 км на фоні пологого 
занурення поверхні кристалічного фундаменту в бік ДДЗ. 

У 50-ті роки тут була виявлена локальна гравітаційна аномалія значної ін
тенсивності площею близько 350 км2 [128], встановлено замкнутий характер за
падини глибиною понад 1 км (С.Я. Шершевська, 1954 р.; В.В. Некрашевич, 
1955 р.; В.В. Некрашевич та ін., 1955 р.), складний знакозмінний характер маг
нітного поля периферійних частин западини (В.Г. Смірнов, 1954 р.). 

У 60-ті роки на основі сейсмічних досліджень (КМПВ і МВХ) на поверхні 
кристалічного фундаменту була виділена западина (lбх 14 км), ускладнена чис
ленними порушеннями амплітудою від 20 до 200 м (М.І. Буцева, А.Г. Паламар
чук). Найбільш занурена частина западини оконтурюється ізогіпсов 1,0-1,1 км. 
За матеріалами цих робіт, а також гравіметричних [126, 127] і магнітометрич
них досліджень у 1965-1966 рр. на Оболонській западині було пробурено дві 
свердловини № 5301 і 5302, якими під розрізом кайнозою, крейди і верхньої 
юри розкрита потужна товща теригенних порід з уламками та брекчіями крис
талічних порід і туфоподібними брекчіями (рис. 3.28). Особливості геологічної 
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Рис. 3.27. Розміщення Оболонської структури [121] 

будови і складу структури дозволили припустити її метеоритно-кратерну при
роду, яка підтверджується наявністю ознак ударного метаморфізму мінералів, 
включаючи знахідки імпактних алмазів [13, 34, 48]. Розміри структури - 19 км 
у широтному напрямку та 17 км у меридіональному, в її центральній частині 
встановлена незначна позитивна аномалія гравітаційного поля діаметром бли
зько 4 км, яка відповідає центральному підняттю кратера [129]. 

Свердловина Оболонська-5301 розкрила такий розріз: 
• 0-23 (Q+N) - глини коричнювата-бурі щільні вапнисті, піски сірі різнозернисті квар-

. .

цов1,лесовидн1 суглинки;
• 23-130 (Р)- піски і пісковики бучацької та канівської світ еоцену, еоценові мергелі

київської світи, олігоценові тонкозернисті піски та алевроліти харківської світи;
• 130-158 (К2)- пісковики, піски з прошарками мергелів і глин;
• 158-183 (К1)- чергування пісковиків і глин;
• 183-236 (J3oxt) - перешарування піщана-глинистих порід з прошарками вапняків;
• 236--279 (J2cl) - алевритисті пісковики та алевроліти з прошарками глин, глинистих

. . 

сланщв, глинистих вапняюв;
• 279-360 (J2bt2)- перешарування алевритистих пісковиків і алевролітів з прошарками

глин;
• 360-497 (J2bt1) - глини синювато-сірі, темно-сірі до чорних піщанисті з прошарками

алевролітів бурих слюдистих і пластами пісковиків в нижній частини;
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а 

5301 5302 467 

=�-J:� 
о 2 км Шш,�2ШШ3�4�s 

о 

5301 5302 

500 500 

14 

Рис. 3.28. Схематичний розріз Оболонської імпактної структури (а) 
і розрізи св. 5301 і 5302 [21]: 

а: 1 - покривний комплекс; 2 - заповmоючий комплекс; 3 - імпактний комплекс; 4 - доударні осадові 

відклади мішені кратера; 5 - кристалічний фундамент; 6: 1 - глини, глинисті слаІЩі; 2 - пісковики; 
3 - алогенні брекчії; 4 - кристалічний фундамент 

• 497-610 (J2bs2)- глини, глинисті сланці, алевроліти переважно тонкошаруваті з чис
ленними обвугленими залишками фітодетриту, з фауною дрібних пеліципод, з про
шарками пісковиків і рідкісними включеннями вапняків та уламків кристалічних по
рід; в нижній частині - базальна товща пісків і слабозцементованих пісковиків сере
дньо-різнозернистих поліміктових з включеннями уламків гранітоїдів;

• 610-619 (J2bs 1)- дрібноуламкова брекчія з уламками гнейсів, гранітоїдів, рідше але
вролітів, пісковиків, вапняків, вивітрених фрагментів скла;
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• 619-819 (С2Ь+Т)- тонкошаруваті алевроліти з лусками слюд по нашаруванmо, міс
цями озалізнені, з прошарками пісковиків і гравелітів, з включеннями брил і уламків
гранітів;

• 819-823 (імпактити)- гранітна жорства;
• 823-837 (РЄ) - гранатові двопольовошпатові гранітоїди сірі, рожево-сірі.

Свердловина Оболонська-5302 розкрила такий розріз: 
• 0-23 (Q+N)- глини коричнювата-бурі щільні вапнисті, піски сірі різнозернисті ква

рцові, лесовидні суглинки;
• 23-130 (Р)- піски і пісковики бучацької та канівської світ еоцену, еоценові мергелі

київської світи, олігоценові тонкозернисті піски та алевроліти харківської світи;
• 130-156 (К2) - пісковики, піски з прошарками мергелів і глин;
• 156--172 (К 1) - чергування пісковиків і глин;
• 172-239 (Jзoxt) - перешарування піщана-глинистих порід з прошарками вапняків;
• 239-285 (J2cl) - алевритисті пісковики, алевроліти з прошарками глин, глинистих

сланців, глинистих вапняків (границя J2cl/J2bt2 - на глибині 271,5 м за І.Є. Піяр або
276,5 м за І.М. Ямніченко ); 

• 285-370 (J2bt2) - перешарування алевритистих пісковиків і алевролітів з прошарками
глин;

• 370-526 (J2bt1)- глини синювато-сірі, темно-сірі до чорних піщанисті з прошарками
алевролітів бурих слюдистих і пластами пісковиків в нижній частини під'ярусу (гра
ниця J2bt1/J2bs2 - на глибині 525 м за І.М. Ямніченко)

• 526--754 (J2bs2)- глини, глинисті сланці, алевроліти переважно тонкошаруваті з чис
ленними обвугленими залишками фітодетриту, з фауною дрібних пеліципод, з про
шарками пісковиків, рідкісними включеннями вапняків та уламками кристалічних
порід; в нижній частині - базальна товща пісків і слабозцементованих пісковиків се
редньо-різнозернистих поліміктових з включеннями уламків гранітоїдів;

• 754--783 (J2bs 1)- брекчія гранат-піроксен-біотитових гнейсів, гранітоїдів;
• 783-965 (С2Ь+ Т) - перешарування алевролітів, пісковиків середньо-, грубозернистих

слабозцементованих, з включенням дрібної гальки та уламків гранітоїдів, світлих
глин з елементами градаційної шаруватості;

• 965-974 (імпактити)- алогенна (зювітова) брекчія, складена уламками гнейсів, гра
ніто-гнейсів з фрагментами скла плавлення та поодинокими уламками осадових по
рід;

• 974--1033 (РЄ)- крупнобрилова алогенна брекчія гнейсів з цементом зювітового
складу, яка в інтервалі 1025-1033 м переходить у дрібноуламкову брекчію.

З 1979 р. Оболонська структура як достовірна імпактна структура вкmочена 
в списки метеоритних кратерів на поверхні Землі [13, 16, 76, 88, 95, 103 та ін.]. 

У 1987 р. на основі порівняння Оболонської структури з продуктивними 
імпактними структурами у Канаді та США В.А. Краюшкіним та Є.П. Гуровим 
зроблено першу спробу прогнозної оцінки її нафтогазового потенціалу та за
пропоновано програму її вивчення та нафтопошукового буріння, зокрема, за
пропоновано проходку параметричної свердловини у центрі структури для роз
криття її підкратерної зони [ 40]. Крім загальногеологічних міркувань, доказом 
можливої перспективності структури є її розташування в районі Кобеляцького 
виступу на південному борту ДДЗ, де встановлено нафтопрояви в тріщинуватих 
амфіболітах та гранітах фундаменту на глибинах близько 500 м ( свердловини 
2-ГК, 8-ГК, 1-А та ін.). Відповідно до програми, на площі Оболонської структу
ри були виконані профільні сейсморозвідувальні роботи МВХ СГТ, площинна
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гравіметрична і магнітометрична наземна зйомка м-бу 1: 1 ОО ООО, електророзві
дувальні роботи за окремими профілями, профільні виміри електростатичного 
поля, газогеохімічні дослідження водоносних горизонтів, дешифрування аеро- і 
космознімків, літолого-петрографічне вивчення порід осадового чохла і докем
брійського кристалічного фундаменту, розкритих бурінням. 

За даними сейсморозвідувальних робіт методом МСГТ (1991 р.), Оболон
ська структура є майже симетричним кратером діаметром 17 км з центральним 
гребеноподібним прогином діаметром 2,5 на 4 км, кільцевим валом і кільцевим 
жолобом. Вздовж зовнішнього краю жолоба розміщений крайовий вал. В крис
талічному фундаменті виділяються зони тріщинуватості, концентричні частини 
структури розділені системами похилих порушень, можливо, насувів [119]. 
Фрагменти центрального підняття простежуються на деяких сейсмічних профі
лях (наприклад, профіль 32/88) і на матеріалах гравірозвідувальних робіт 
(В.М. Пелюшенко, 1991 р.). На деяких сейсмопрофілях спостерігається круто
нахилені осі синфазності, які сходяться на глибині 6-7 км в центральній частині 
структури, обмежуючи зону розущільнення. 

За результатами дешифрування аеро- і космознімків в центральній частині 
. . . . . . . . . 

структури видшена система швючно-захщних 1 швючно-схщних порушень, ш-
неаментів, а також кільцевих структур (В.Б. Строєва, Ж.В. Марченко, 1991 р.) 
[38, 41, 65]. 

За матеріалами електророзвідки (метод ССП) у зоні зчленування зовніш
нього валу з центральним кратером зафіксовані наскрізні слабоінтенсивні пози
тивні аномалії, характерні для родовищ ВВ, які співставляються з газонасиче
ними зонами розломів у фундаменті, що супроводжуються дифузійно-фільтра
ційними потоками в породах осадового розрізу (В.Д. Кукуруза, 1991 р.). Поло
ження зон розривних порушень було уточнено при проведенні комплексних до
сліджень на основі методики картування розломних зон підвищеної проникнос
ті (РЗПП) [1]. 

На картах магнітних аномалій виділяється лінійна зона додатних значень 
ЛТ, яка перетинає центральну частину структури з північного сходу на півден
ний захід, яка збігається із зонами розривних порушень того ж напрямку 
(В.М. Пелюшенко, 1991 р.), 

За результатами газогеохімічних досліджень, в підземних водах централь
ної частини структури виявлені мікроконцентрації метану, збільшення загаль
ної мінералізації (понад 1 г/л) і поява нетипових хлоридно-магнієвих вод, що 
може бути наслідком розвантаження флюїдів глибших горизонтів за зонами 
розломів [ 51]. 

За даними термометричної зйомки, в північному секторі депресії встанов-
. ... . . 

лено негативю аномалн температурних значень, у швденному сектор� кшьюсть 
точок з надфоновими значеннями температури збільшується; а за результатами 
еманаційної зйомки північне дугове обмеження западини є активним кільцевим 

. . . . 

порушенням, до якого приурочен1 локалью максимуми радону 1 контрастю ло-
кальні аномалії вуглекислого газу [58]. 
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У 2011 р. на замовлення НАК «Нафтогаз України» на Оболонській струк
турі були проведені сейсморозвідувальні роботи за технологією 3D [121]. В ре
зультаті цих робіт було уточнено геологічну модель структури, визначено про-

. . . 

стороне розташування поверхонь геолопчних границь І тектоючних порушень, 
побудовані структурні карти відбиваючих горизонтів юрських і кам'янову
гільних відкладів і верхньої частини кристалічного фундаменту, розтини мігро
ваного кубу даних у вертикальних і горизонтальних січеннях в часовому масш
табі, сейсмогеологічні профілі, карти та схеми розрізу Оболонської структури. 
Паралельно була проведена комплексна інтерпретація геолого-геохімічних да-

. . . . . 

них, включаючи матерІали граюрозвщки, магюторозвщки, газово-геохІмІчних 
досліджень, у результаті якої отримано просторову геогустинну модель Обо
лонської структури, виконано прогноз нафтогазоперспективних зон в структу
рах кристалічного фундаменту й осадового чохла [134]. 

Геологічна будова та склад Оболонської структури вивчені за даними све
рдловин №5301 та №5302 в межах кратера, №36/3 на південний захід і №9/Р на 
північ від нього, а також св. №75, №231, №232 Білоцерківської площі [12, 32, 
34, 94, 122]. Тут розвинені утворення докембрію, відклади кам'яновугільної, 
тріасової, юрської, крейдової, неогенової та четвертинної систем. 

До кембрій представлений метаморфічними утвореннями інгулецької серії 
та ультраметаморфічними гранітоїдами кіровоградського комплексу палеопро
терозою. Це біотитові гнейси, гранітогнейси, кристалічні сланці, біотитові та 
гранат-біотитові граніти, мігматити, пегматоїдні та лейкократові граніти. Вони 
розкриті св. 5301, а також присутні в уламках алогенних брекчій у св. 5302. 

Кам'яновугільна система в межах Оболонської структури представлена 
уламками і брилами вапняків і пісковиків з фауною і мікрофауною башкирсько
го ярусу у складі брекчій коптогенного комплексу. На сусідніх територіях баш
кирський ярус товщиною 148-342 м (св. № 75,231,232 Білоцерківської площі) 
представлений нижнім і верхнім під'ярусами в корінному заляганні. 

Ниж:ньобашкирський під 'ярус включає аналоги світ С1

5 і С2

1 Донбасу: ар-
. . . 

пшти та глини сІрІ, темно-сІрІ строкатокошрнІ слюдисп, ІНколи алевритистІ, з 
. . . . . . . . 

прошарками алевроштш І шсковиюв сІрих, зеленувато-сІрих рІзнозернистих 
. . . . . 

кварцових глинистих І вапняюв с1рих прихованокристалІчних, Інколи каверно-
зних. 

Верхньобашкирський під'ярус включає аналоги свит С/, С}, С/ Донбасу: 
С/ - чергування пісковиків сірих, блакитно- і зеленувато-сірих дрібно-, серед
ньозернистих кварцових слюдистих вапняковистих; алевролітів сірих, блакит-

. . . . . . 

но-сІрих слюдистих І арпштш сІрих, зеленувато-сІрих, темно-сІрих, мІсцями 
строкатоколірних слюдистих алеритистих, з фауною та обвугленими рослин-

. . . . 

ними залишками, з прошарками вапняюв сІрих, темно-сІрих глинистих; вщкла-
ди свит С2

3+С2 

4 
- пісковики сірі, рожево-сірі дрібно-, середньозернисті слюдис-

. . . 

то-польовошпат-кварцою, з кальцитовим, ІНколи зал1зисто-кальцитовим цемен-
том порового типу, збагачені вуглефікованими рослинними рештками; аргіліти 
с1р1, сіро-коричнею, 1нколи алевритисті з прошарками вапняків сірих, плямистої 
текстури, з прожилками червоно-бурого гідро гематиту. 
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Тріасова система в межах структури представлена уламками і брилами 
брекчій коптогенного комплексу. На валу імпактної структури вона представ
лена аутигенними бриловими брекчіями (інт. 338--401 м, св. 467). За межами 
кратера відклади тріасу товщиною 80-582 м (св. 231, 232, 36/3, 485) представ
лею товщами: 

• піщана-глинистою - пісковики світло-сірі дрібнозернисті кварц-польовошпатові

слюдисті глинисті вапняковисті, з прошарками алевролітів зеленувато- та блакитно-
. . . . . 

с1рих, свпло-коричневих слюдистих вапнякових 1 глин строкатокошрних щшьних
слюдистих;

. . . . . . . . . . 

• ПІщаною - чергування ПІСКОВИКІВ 1 ПІСКІВ св1тло-с1рих, зеленувато-с1рих р1знозернис-
тих кварцових слюдистих вапнякових зі строкатоколірними опіщаненими глинами;

• піщана-карбонатною- чергування пісковиків строкатоколірних різнозернистих вап-
. . . . 

някових 1 строкатокошрних глин, ІНколи вапняКІв;
• глинистою - глини строкатоколірні щільні опіщанені слюдисті з прошарками піско

виків світло-сірих, зеленувато-сірих різнозернистих кварцових і кварц-польова-
. . . . . 

шпатових, ІНколи вапняКІв сютло-с1рих глинистих прихованокристал1чних.

На поверхні тріасових відкладів за межами кратера залягають закратерні 
утворення, представлені брекчіями балістичних викидів і відкладами цунамі 
[34, 94] (св. 467, інт. 324-338 м; 485, інт. 295-317,8 м; 36/3, інт. 267,4-279,5 м). 
Брекчії викидів складені уламками кристалічних порід із домішками пузирчас
того стекла й уламками осадових порід, у тому числі й таких, ЯКІ з1ставляються 
з тріасовими. Таким чином, вік кратера післятріасовий. 

Юрська система представлена середнім і верхнім відділами. У складі се
реднього відділу виділені байоський, батський і келовейський яруси. 

Байоський ярус (J2b ). У межах імпактної структури брекчії кристалічних 
порід перекриті морськими осадовими відкладами, охарактеризованими фау
ною верхнього бай осу, що дозволяє визначити вік імпактної структури як піс
ляранньотріасовий-досередньоюрський [ 16] або середньо юрський [ 13] 
(169±7 млн р.). Нижня частина відкладів (св. 5301, інт. 605-610 м, св. 5302 
інт. 630-754 м) складена базальною товщею пісків і слабозцементованих піско-

. . . . . .. 

БИКІВ середньо-, р1знозернистих пошм1ктових з1 включеннями уламКІв грают01-
дів. Вище по розрізу (св. 5301, інт. 497-605 м, св. 5302, інт. 526-630 м) залягає 
товща сірих глин з прошарками пісковиків, з фауністичними залишками верх
нього бай осу. Породи характеризуються горизонтальною шаруватістю і не 
вміщують слідів порушень і деформацій, характерних для глин і пісковиків мі
шею кратера. 

За межами, але поблизу кратера байоські відклади також перекривають ви
киди брекчій (св. 467, 485) або відклади цунамі, які представлені пісковиками, 
насиченими різноманітними уламками порід, з прошарками брекчій і конглобре
кчій (св. 36/3, 41/2, 32/4). 

За межами імпактної структури, на Білоцерківській площі байоські відкла-
. . . 

ди в непорушеному заляганю представлею чергуванням глин с1рих, темно-
. . . 

с1рих до чорних, м1сцями алевритистих, з включенням вуглистого матер1алу та 
. . . . . . 

прошарками шсковиКІв с1рих, св1тло-с1рих р1знозернистих кварцових вапняко-
вих нижнього ярусу (5-20 м), перекритих чергуванням пісковиків коричнюва-
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то-сірих, сірувато-бурих, темно-сірих різнозернистих кварцових і глин темно
сірі щільних піщанистих товщиною 18-44 м (J2bs/), які у свою чергу перекриті 
глинами сірими, темно-сірими щільними, масними на дотик, з обвугленими ро
слинними рештками, загальною товщиною до 16 м (J2bs/). 

Батський ярус представлений нижнім і верхнім під' ярусами. 
Ни:жньобатський під 'ярус складений блакитно-сірими і сірими глинами, 

масними на дотик, місцями алевритистими, з уламками фауни, з прошарками 
прихованокристалічних вапняків і жовтувато-сірих сидеритів. Товщина відкла
дів 137-156 м (св. 5301 і 5302), за межами структури на Білоцерківській площі
вона зменшується до 40-80 м. 

Верхньобатський під 'ярус представлений глинами сірими, зеленувато
сірими щільними алевритистими, місцями масними на дотик, з обвугленими 
рослинними рештками, з прошарками алеврошт�в с1рих шаруватих слюдистих, 
вапняків сірих глинистих та алевритистих пісковиків. Товщина відкладів 81-
85 м (св. 5301 і 5302), за межами структури, на Білоцерківській площі, - 30-
78 м. 

Келовейський ярус представлений глинами сірими і темно-сірими алеври
тистими 1 шщанистими гщрослюдистими з прошарками алевроштш 1 глинистих 
вапняків. Товщина відкладів 43-46 м ( св. 5301 і 5302). За межами структури то
вщина відкладів коливається від 14 м (св. 485) і 22-31 м (Білоцерківська площа) 
до 70 м ( св. 9/Р). 

Верхній відділ юрської системи представлений оксфордським ярусом, 
складеним глинами сірими, зеленувато-сірими, інколи бурувато-жовтими щіль-

. . . 

ними масними на дотик слюдистими з прошарками вапняюв свпло- 1 зеленува-
то-сірих прихованокристалічних, інколи кавернозних. В основі ярусу залягає 
пачка вапняків (53-67 м) на інт. 231-236 м (св. 5301) і 233-239 м (св. 5302). 

Крейдова система представлена нижнім і верхнім відділами. 
Ни:жньокрейдові відЮ1ади у складі аптського й альбського ярусів предста-
. . . . . . . 

влею чергуванням шсюв 1 шсковиюв вщ сВІтло- до темно-с1рих р1знозернистих 
кварцових глинистих, з обвугленими рослинними рештками, з прошарками 

. . . . . 

глин вщ сВІтло-, темно-с1рих до чорних ЩІЛЬНИХ масних на дотик шщанистих 
вуглистих, товщиною 16-25 м. 

Верхньокрейдові відЮ1ади у складі сеноманського ярусу представлені піска
ми і пісковиками сірими, зеленувато-сірими дрібно- середньозернистими кварц
глауконітовими глинистими з прошарками мергелів і глин товщиною 26---28 м. 

Пш,еогенова система представлена пісками і пісковиками зеленувато
сірими дрібнозернистими кварц-глауконітовими глинистими канівської та бу
чацької світ еоцену (60-70 м), мергелями зеленувато- або блакитно-сірими 
слюдистими київської світи (до 40 м), глинистими пісками та алевролітами 
тонкозернистими зеленувато-сірими дрібнозернистими кварц-глауконповими 
слюдистими харківської світи (10-40 м). 

Четвертинна система представлена глинами коричнювато-бурими 
. . . . 

щІЛьними вапнистими, шсками с1рими р1знозернистими кварцовими, лесовид-
ними суглинками та рослинно-rрунтовою верствою товщиною до 23 м. 
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Таким чином, Оболонська імпактна структура представляє собою пологу 
депресію в породах кристалічного фундаменту діаметром 16-20 км, глибиною 
до 1 ООО м з нечітко вираженим центральним підняттям. У гравітаційному полі 
структура виражена кільцеподібною негативною аномалією діаметром близько 
10 км, яка облямовується системою позитивних гравітаційних аномалій. 

Оболонський кратер утворився в підводних умовах внаслідок метеоритно
го удару по двошаровій мішені з осадових порід тріасу та середнього карбону і 
порід кристалічного фундаменту. 

Периферійна частина структури складена осадовими відкладами платфор
много чохла, до складу якого входять відклади середнього карбону і тріасу. То-

. . . . 

вщина осадових порщ чохла на м1сщ утворення кратера до удару оцшюється в 
300--400 м. У породи кристалічного фундаменту кратер углибився ще на 500 м. 

Основою структури є біотитові, гранат-біотитові гнейси, якими складені 
уламки брекчій, розкритих у св. 5302 на інт. 974-1033 м і  біотитові граніти ран
нього докембрію, розкриті св. 5301 в інт. 819-837 м. 

Коптогенний комплекс порід потужністю до 227-279 м ( св. 5301, 5302) має 
складну будову і представлений алогенною брекчією, зювітами, зсувовими від
кладами, утвореннями суспензійних потоюв 1 цунамі. 

В його основі залягає шар (до 70 м) алогенних брекчій і зювітів, складених 
брилами й уламками гнейсів, гранітогнейсів, гранітів, кристалічних сланців, ва
пняків в дрібноуламковій основній масі того ж складу, в якій фіксуються частки 
імпактного скла (до 5-20 %). Породи і мінерали в брекчіях мають ознаки удар
ного метаморфізму (планарні елементи в кварці, зниженні показники заломлен-

. . . 

ня кварцу 1 польових шпат1в, утворення д�аплектового скла, смуги зминання в 
біотиті, тріщинуваті зерна гранату, знахідки коесіту, глобулярних часток ні
кель-хромистого заліза, поодиноких зерен алмазу, конуси руйнування). Ця час
тина розрізу належить до імпактного комплексу [13, 21, 94]. 

Вище залягає своєрідна товща потужністю до 200 м пісковиків, алевролі
тів, аргілітів з горизонтами поліміктових піщанистих брекчій, інколи з ознака
ми підводно-зсувних явищ, яка завершується шаром (10-34 м) уламкових і гли
бових брекчій, подібних алогенним брекчіям основи структури. В їхньому 
складі описані мінерали з ознаками ударного метаморфізму, зокрема, планарні 
структури кварцу, смуги зминання в біотиті тощо [21]. Породи в брилах та ула
мках інтенсивно перем' яті, тріщинуваті, в глинах спостерігаються численні 
дзеркала ковзання. Брилові брекчії зцементовані псамітовим і дрібноуламковим 
матеріалом, причому матриця цементу складається з глинистої та карбонатної 
речовини. Крім кутастих уламків у склад деяких різновидів брекчій входять 
гравій і галька. Гравійний матеріал в цементі представлений окатаними та на
півокатаними зернами кварцу, кременю та кварцитів. Породи характеризуються 
незвичною пухкістю, елементами градаційної шаруватості та відсутністю різкої 
шаруватості [34]. 

Ці утворення перекриті потужною товщею (до 600-750 м) мезокайнозой-
. . 

ських вщклад1в, представлених юрськими глинами з прошарками вапняюв 1 ш-
сковиків; крейдовими глинами і білою крейдою; осадами канівської, бучацької і 
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київської світ палеогену; четвертинними суглинками і пісками. Породи харак-
. . . . . . 

теризуються горизонтальною шаруват1стю 1 не вм1щують сшдш порушень 1 де-
формацій, характерних для глин і пісковиків мішені. 

Утворення кратера супроводжувалось виникненням високотемпературної 
газопилової хмари, викидом за балістичними траєкторіями уламкового матеріа
лу та розплаву з їх подальшим відкладанням у вигляді брекчій. За межами Обо
лонської структури брекчії закратерних викидів, а також відклади цунамі у ви
гляді конгломерато-брекчій, брекчій, пісковиків з уламками кристалічних порід 

. . . 

встановлею в розр1зах ряду свердловин, розташованих навколо кратера на вщ-
стані до 50 км від його центру. У всіх свердловинах ці відклади залягають на 

. . . 

поверхи� строкатокошрних глин раннього тр�асу та перекриваються товщею 
глин і пісковиків з фауною байоського або байос-батського віку. 

Так, св. 467, розташована на зовнішньому схилі валу кратера на відстані 
9,4 км від центру, розкрила інтенсивно перем'яті сургучно-червоні глини з чис
ленними дзеркалами ковзання (інт. 360,5-401,8 м), аутигенні глибові брекчії з 

. . . . 

уламками штенсивно дислокованих осадових вщкладш раннього тр�асу 
(інт. 338,0-360,5 м), брекчії кристалічних порід (інт. 324-338 м). Вони перекри-
. . . . . 

т1 перешаруванням глин, арпшпв, алевроштш 1 шсковиюв з ч�ткою горизонта-

льною шаруватістю середньої юри (інт. 197-324 м). 
У св. 485 (32,4 км на південний схід від центру кратера) закратерні відкла

ди представлені (м): 
• 159-257 - сірі алевритисті ГJШНИ з макрофауною батського ярусу;
• 257-295 - сірі глини з прошарками пісковиків, з мікрофауною пізнього байосу -

раннього бату;
• 295-298 - брекчії з уламками кристалічних порід, кварцу, інтенсивно вивітрених

стекол, зцементованих тонкозернистою темно-зеленою глинисто-хлоритовою речо
виною;

• 298,0--317,8 - інтенсивно перем' яті грудкуваті строкаті глини з дзеркалами ковзання;
• 317,8-327,0 - крупнозернисті піски і пісковики з галькою кварцу, гнейсів, гранітів 

(відклади цунамі);
• 327--400 (вибій) - тріщинуваті сургучно-червоні та сірі глини з малопотужними

прошарками пісковиків з відбитками харових водоростей раннього тріасу, з числен
ними дзеркалами ковзання.

Вище розкритий звичайний для цього району розріз мезокайнозойських від-
кладш. 

У св. 36/3 (17 км на південний захід від центру кратера) розкриті (м): 
• 0--91, 1 - піски і мергелі палеогену, четвертинні відклади.
• 91,1-185,5 - чергування глин і пісковиків середньої юри; базальні пласти збагачені

. . . 

уламками 1 галькою кристал1чних порщ;
• 185,5-267,4 - піски і слабозцементовані пісковики з включеннями інтенсивно

зім'ятих червоних глин і прошарками, збагаченими уламками кристалічних порід;
• 267,4--279,5 - брекчії, складені уламками гнейсів і гранітів, зерен кварцу і польових

шпатів. В нижній частині товщі брекчій, крім кристалічних порід, поширені уламки
та брили глин і мергелів;

• 279,5-291,5 - інтенсивно перем'яті аргіліти, глини і пісковики з дзеркалами ковзан
ня;
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• 291,5-303,0- червоні та сургучно-червоні пісковики і аргіліти; на інт. 300--303 - сла
бозцементовані різнозернисті пісковики і піски з уламками, галькою і гравієм крис
талічних порід і кварцу.

В св. 42/1 (29 км на південний захід від центру кратера) на поверхні стро
катоколірних ранньотріасових відкладів в інт. 84,0-137,5 м залягають крупно-, 
різнозернисті піски і пісковики з численними уламками, галькою і гравієм біо
титових гнейсів і гранітів (особливо на інт. 131,7-137,4 м, 110,3-121,7 м, 84,0-
90,4 м.), поодинокими уламками і брилами вапняків, глин, бурого вугілля та ін. 

(відклади цунамі), перекриті сірими глинами середньоюрського віку. 
В св. 32/4 (51 км на захід від центру кратера) закратерні відклади предста-
. . . 

влею пластом крупнозернистого шску з галькою 1 кутуватими уламками крис-
талічних порід і кременів (інт. 201,4-202,4 м), брилами строкатоколірних глин 
із дзеркалами ковзання (інт. 88,3-201,4 м), перекритими товщею середньоюрсь
ких глин 1 шсковиюв. 

У св. 31/1710 (19,5 км на захід від центру структури) закратерні відклади 
. . 

вщсутю. 
В св. 9Р/1 (38 км на північний захід від центру кратера) в нижній частині 

розрізу середньоюрських відкладів (інт. 617-710 м) розкрита товща різнозерни-
. . . . 

стих шсюв з включеннями гальки кварцу та кристал1чних порщ, а також улам-
ків бурого вугілля. 

За геологічними даними і геохронологічними визначеннями вік кратера -

середня юра (169±7 млн р.) [21]. 
На думку деяких дослідників [21, 25, 29, 40, 51 та ін.], Оболонський кратер 

має добрі перспективи щодо нафтогазоносності. Відзначається, що Оболонсь
кий кратер за особливостями будови і складу подібний до нафтогазоносного 
кратера Еймс у США [60], що й дало змогу високо оцінити перспективи його 
нафтогазоносності і рекомендувати проведення пошукових робіт на нафту, у 
тому числі буріння свердловин глибиною 500-1200 м як у центральній частині 
кратера, на центральному піднятті, так і на його периферії, в межах крайового 
валу. Про потенційну нафтогазоносність структури, на думку згаданих дослід
ників, свідчать такі факти. 

Структура розташована на кордоні північно-східного схилу УЩ з півден
ним бортом ДДЗ, де в породах кристалічного фундаменту встановлені нафто
прояви в керні тріщинуватих амфіболітів, гранітів та інших кристалічних порід 
докембрію, піднятих з глибини 0,5 км і більше свердловинами 2-ГК, 8-ГК, 1-А, 
пробурених в районі Кобеляцького виступу кристалічного фундаменту. В пів
денно-східній частині південного боту ДДЗ, нафто- та газопрояви багаторазово 
відмічались у відкладах башкирського, серпуховського, візейського і турнейсь
кого ярусів карбону, в кристалічному фундаменті та його корі вивітрювання. 
Так, газопрояви різної інтенсивності спостерігались у візейських пісковиках 
(пласти В-10, В-9, В-8, В-4, В-2) в св. Левенцівська-3, яка розташована на пів
денному борту ДДЗ. При випробуванні св. № 1 Шульговської площі в інтервалі 
168-191 м з пісковиків середнього карбону одержано приплив в'язкої нафти
питомою вагою 998 кг/м3, дебіт якої склав 16-18 л/добу; ознаки нафти виявлені
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в вапняках середнього карбону (інт. 169-172 м і  194-197 м). У св. 8-ГК (Кобе
ляцька площа) зафіксовано нафтопрояв в кристалічному фундаменті (інт. 994-
1003 м і  1021-1035 м), а також нафта в керні пісковиків і вапняків візейського 
ярусу (інт. 854-855, 862-871,5, 927-931, 960-962, 969-993 м). Нафтопрояви 
нижче кори вивітрювання кристалічного фундаменту спостерігались у св. 2-ГК 
в керні кристалічних сланців і гранітів (інт. 500-545,3 м - вибій свердловини). 
У св. 1-А, пробуреній на 150 м північніше св. 2-ГК, керни кори вивітрювання 
кристалічних порід (інт. 497-503 м) а також амфіболіти (інт. 507-512 м і  531-
533 м) нафтонасичені в тріщинах. У св. 2-А в гранітах фундаменту зафіксовано 
численні тріщини, виповнені нафтою (інт. 855-858 м). 

Оболонський кратер деякими дослідниками порівнюється з Сильянським у 
Швеції, прогнозні запаси якого за підрахунками різних компаній становлять від 
800 до 4 трлн м3 газу [137].

У результаті виконаних сейсморозвідувальних робіт за технологією 3D 
[121] на Оболонській площі було отримано масив сейсмічних даних високої
роздільної здатності, широкого частотного діапазону та високого співвідно
шення сигнал-перешкода, виконані структурні побудови за горизонтами від
биття, сформованих осадовим комплексом, що залягає на глибинах від 200 до
11 ОО м; встановлені зони розущільнення в кристалічному фундаменті, створена
об' ємна модель будови Оболонської структури, визначено оптимальне місце
для буріння параметричної свердловини.

В результаті досліджень були виявлені тектонічні порушення, серед яких 
переважають центриклінальні скиди, які формують близьку до концентричної 
систему розломів, зміщувачі яких переважно спрямовані в бік центральної час
тини кратера. В межах кристалічного фундаменту вони є зонами тріщинуватості, 
дроблення та розущільнення (рис. 3.29). Такі зони розущільнення в центральній 
частині кратера простежуються у фундаменті до глибини приблизно 3 км. 

Крім них, у периферійній закратерній зоні виявлені непротяжні (до 200 м ), 
. . . . . . . 

малоампштудю, хаотично розташоваю тектон1чю порушення типу пщкидш з 
різнонаправленими поверхнями зміщувачів. Наявність достатньо густої сітки 
тектонічних тріщин свідчить про розущільнення порід фундаменту, яке сталося 

. . 

в момент землетрусу, викликаного пад1нням метеориту, що шдвищує перспек-
. . . 

тивюсть пошуку покладш вуглеводюв в межах структур, закартованих як у 
центральній, так і в закратерній зоні. Додатковим фактором можливої нафтога
зоносності периферійних частин структури є широкий розвиток кір вивітрю-

. . 

вання з1 сприятливими колекторськими властивостями, ЯКІ можуть досягати то-
вщини 300 м. 

Отже, у результаті удару метеориту по двошаровій мішені ( осадова тов
ща - кристалічний фундамент) в умовах мілкого моря в ранньобайоський час 
утворилася негативна структура, ускладнена численними розривними пору-

. . . . . . 

шеннями, ЯКІ ор1єнтоваю переважно у двох напрямках: швючно-схщному 1 шв-
нічно-західному. У цілому вони утворюють ромбовидну в плані сітку розломів. 
Найзначніший за амплітудою скид (амплітуда до 450 м) встановлений в півден
ній частині площі, де він відділяє борт кратера від закратерної частини. 

293 



Розділ З. НАФТОГАЗОНОСНІСТЬ ІМПАКТНИХ СТРУКТУР І НАКЛАДЕНИХ ЗАПАДИН УЩ 

----- Іаоfіn:;:мПХ*Х!НТУІід6мттА Vlt(rR) � 

__ .,. ,..,............, 
"' 

--СА20п.а,мс� 
_, �1 

--./ ТfІtТОНічне� .::::::,• 
/-о;;;;:- 3сжаТІСТСІМ4ОІ'О� 

--
A\5conмm4a Іідмm(а l'OpИDn)' 8lд&mJI 2 8PQXYUННAW � 

г��"" 

--

�no,..A-6 

Ptl,pЬnoNН/Jв-r 

Рис. 3.29. Карта розущільнення верхньої частини фундаменту [121] 

В плані кратер має овальну форму, за поверхнею фундаменту - складну 
будову. Він представлений системою напівкільцевих блоків, які ступінчасто за
нурюються до центральної, найбільш глибокої частини западини. Межі блоків, 
як правило, збігаються з системами центриклінальних скидів, вздовж яких ін
коли простежуються кільцеподібні вали. В центральній частині кратера виділя
ється підняття субширотного напрямку, яке складається з 4 блоків, склепінні 
частини яких оконтурюються ізолініями -850 - -925 м. Їхні амплітуди відносно 
оточуючих занурених частин западини не перевищують 100-200 м. Ззовні кра
тер оточений кратерним валом, який також має складну, кулісоподібну будову. 
Кратер заповнений алогенними брекчіями, складеними уламками порід криста
лічного фундаменту, середнього карбону, тріасу. В закратерній зоні розвинені 
аутигенні брекчії. 

На думку М.М. Здоровенко [ 121], найсприятливіші умови для розкриття 
бурінням зон розущільнення та оцінки перспектив газоносності Оболонської 
структури припадають на центральну частину кратера, де зафіксована макси
мальна товщина осадового комплексу. Тут запропоновано буріння параметрич
ної свердловини з метою комплексної оцінки на нафтогазоносність заповнюю-
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чого та коптогенного комплексів і кристалічного фундаменту Оболонської 
структури. Основними об'єктами пошуків є над- і підкратерні тріщині палеозо-

. . . 

ни, яю виникли шд час метеоритного удару, створюючи складну 1 заплутану 
мережу міграційних каналів та акумулюючі ємності для ВВ. 

Крім того, не можна виключати можливість наявності перспективних 
об' єктів в межах коптогенного та заповнюючого комплексів кратера. 

Коптогенний комплекс представлений товщею пісковиків, алевролітів і 
глин з лінзами брекчій з уламками і брилами катаклазованих докембрійських 
гранітоїдів і гнейсів, зцементованих піщано-глинистим і дрібноуламковим ма
теріалом. За сейсмічними даними тут виділяються зони з покращеними фільт
раційно-ємнісними властивостями, де коефіцієнт пористості змінюється від 8 
до 13 %. Ці зони приурочені переважно до периферії імпактної структури, у той 
час як її центральна частина характеризується зниженням пористості до З %. 

У межах заповнюючого комплексу в св. Оболонська-5302 виділяються два 
прошарки пісковиків. Перший, товщиною 30 м, розкритий на інт. 696-726 м, 
складений слабозцементованими пісковиками з пористістю до 27 %. Він про
слідковується в південно-західній і південно-східній частинах структури, де 
його пористість становить 15-18 %. Другий пласт, розкритий на інтервалі 736-
748 м, представлений слабозцементованим пісковиком, різнозернистим, полімі-

. . . . 

ктовим з включенням уламюв кристал1чних порщ, з розрахунковою пориспстю 
10-18 %. Цей пласт прослідковується майже на всій території западини. Завдя
ки своїм високим колекторським властивостям ці пласти можуть представляти
. . . 

штерес для пошуюв поклад1в газу.
Таким чином, за сейсмічними даними рекомендовано буріння параметрич

ної свердловини глибиною 6000 м на ділянці найбільшої товщини осадового 
комплексу, максимального занурення фундаменту в його найбільш розущіль
неній зоні на перетині крослайну 414 та інлайну 178 (рис. З.ЗО) [121]. 

Умовні позначення: 
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Рис. 3.30. Розріз проектної свердловини в центральній частині Оболонського кратера [121] 
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За результатами комплексної інтерпретації геолого-геохімічних даних, 
. . . . . 

включаючи матершли грав1розвщки, магюторозвщки, газово-геох1м1чних до-
сліджень створено просторову геогустинну модель Оболонської структури, ви
конано прогноз нафтогазоперспективних зон в структурах кристалічного фун
даменту і осадового чохла [134]. В докембрійських утвореннях, в межах верх
ньої частини кристалічного фундаменту, виділений ціла низка розущільнених 
зон з покращеними колекторськими властивостями (рис. 3 .31 ). Найбільша діля
нка розущільнених порід виділяється в північній частині структури, в районі 
св. Оболонська-5301, 5302. Менша ділянка розміщена в південно-західній кра
йовій частині кратера, де приурочена до піднятого блоку фундаменту. 

о 2000 4000 6000 8000 м 

Умовні позначення: 

ОБ-5301 
8 - свердловини, пробурені на Оболонській площі 
Р1 

О - свердловина, рекомендована за результатами 
3D сейсморозвідувальних робіт 

Ділянки з покращеними колекторськими 
властивостями в межах: 

- тектонічні порушення 

� - зони тектонічних порушень
- -500 - - - Ізогіпси покрівлі відкладів коптогенного 

комплексу 

1111 - кристалічного фундаменту 1111 - порід коптогенного комплексу 1111 - нижньої частини відкладів байосу 

Рис. 3.31. Зони розущільнення з покращеними колекторськими властивостями [134] 
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1. Імпактні структури України

У межах коптогенних відкладів зони розущільнення приурочені до крайо
вої зони кратера, де збігаються з системами кільцевих розломів уздовж його ва
лу. В юрському комплексі (байоські відклади) зони розущільнення приурочені 
як до центральної частини кратера (в районі св. Оболонська-5302), так і до кра
йової зони на півночі і південному заході структури. Виділені зони розущіль-

. . 

нення перспективю щодо пошуюв газу. 
На основі комплексного аналізу наявної інформації, включаючи дані гео

х1м1чних та термометричних досліджень і результатів детальної магніторозвід
ки було проведено ранжування перспективних площ, виділені першочергові 
об'єкти буріння [134]. Головним фактором виділення першочергових ділянок 
були негативні аномалії густини, а магнітні, геохімічні, термометричні параме
три виступали як додаткова якісна інформація. Були виділені такі ділянки для 
постановки наступних ГРР (рис. 3.32): 

• ділянка .№ 1 в південно-західній частині кратера, характеризується негативними ано
маліями густини у відкладах байосу, коптогенного комплексу, частково-фундамен
ту (можлива наявність колекторів); позитивною температурною аномалією; відсутні
стю аномалій радону, СО2, вуглеводнів (що інтерпретується як позитивна ознака те
ктонічної стабільності блоку та наявності умов для акумуляції та збереженості по
кладу); першочерговий об'єкт для проведення пошукового буріння;

• ділянка .№ 2 в північно-західній частині кратера, де прогнозується наявність колек
торів в тріщинуватих утвореннях фундаменту і в брекчіях коптогенного комплексу;

• ділянка .№ 3 в східному облямуванні кратера, пов' язана з брекчіями коптогенного
комплексу в межах крайового валу;

• ділянка .№ 4 в західній крайовій частині кратера, де очікуються колектори в зонах
тріщинуватості в утвореннях фундаменту і брекчіях коптогенного комплексу;

• ділянка .№ 5 в східній крайовій частині кратера, де наявність колекторів прогнозу
ється в тріщинуватих утвореннях фундаменту, в брекчіях коптогенного комплексу, в
базальних пісковиках нижнього бай осу.

За хімічним складом імпактне скло Оболонської структури близьке до гра
нітогнейсів основи структури, відрізняючись підвищеним вмістом хлору і бро
му ( табл. 3 .23 ), що може бути доказом її утворення в морських умовах [21]. 

Табл. 3.23. Хімічний склад імпактного скла і кристалічних порід мішені 
Оболонської структури(%) [21] 

Компонент 1 2 з 4 5 

1 2 з 4 5 6 

Si02 61,18 62,90 73,59 79,03 54,65 

ТіО2 0,82 0,77 0,32 0,05 1,01 

Аl2Оз 14,65 14,59 12,10 11,03 18,61 

Fе2Оз 8,99 9,06 4,58 1,54 9,45 
МnО 0,08 0,09 0,06 0,02 0,06 
MgO 5,15 4,75 1,77 0,84 5,91 
СаО 1,31 1,67 1,52 1,14 2,30 

Na20 2,46 2,13 2,42 2,32 2,89 
К2О 3,88 3,30 2,91 3,40 4,01 

P20s 0,12 0,07 0,08 0,07 0,11 
Cl 0,62 0,13 0,08 0,05 0,24 
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Продовження табл. 3.23 
1 2 3 4 5 6 

Br 1 8· 10-4 - - - -

Ni 0,008 0,007 0,005 0,004 0,011 

Со 0,004 0,004 0,001 - 0,004 
Cr 0,010 0,010 0,003 - 0,017 

При.мітка: 1 - імпактне скло; 2 - гнейси і гранітогнейси; 3 - граніти, гнейсограніти; 4 - граніти лей
кократові та пегматоїдні; 5 - кристалосланці. 

Умовні позначення 

Контури перспективних в нафтогазовому відношенні ділянок у порядку їх черговості: 

Першочергові 

а - ізогіпси поверхні фундаменту

-а-- - тектонічні порушення в межах фундаменту за даними ЗО сейсморозвідки 

І ОБ�3021 - глибокі свердловини, пробурені в межах Оболонської астроблеми
Р-1о 
П-1о 

- положення свердловини, рекомендоване за результатами ЗО сейсморозвідки

- положення свердловин (номер свердловини в порядку черговості),
рекомендоване за результатами комплексної інтерпретації 
геолого-геофізичних та геохімічних даних 

Рис. 3.32. Перспективні та першочергові ділянки [134] 
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1. Імпактні структури України

Вік Оболонського кратера за геологічними даними визначається як після
ранньотріасовий - досередньоюрський, а за даними K-Ar датування становить 
169± 7 млн р., що відповідає байоському віку середньої юри і добре узгоджуєть
ся з геолопчними даними. 

Потенційна нафтогазоносність Оболонської імпактної структури прогнозу
ється головним чином на її порівнянні з відомими нафтогазоносними імпакт
ними структурами світу, зокрема, кратером Еймс у США, та ін.; наявності вста
новлених геофізичними методами зон розущільнення в основі кратера і пере
кривних відкладах, слабо інтенсивних позитивних аномалій електричного поля, 

. . . . 

ЯКІ з1ставляються з газонасиченими зонами розломш, локальних максимумш 
радону і вуглекислого газу, а також загальних міркувань щодо можливої нафто
газоносності кристалічного фундаменту та його кори вивітрювання поблизу 
прибортової зони ДДЗ, що встановлено в цілому ряді свердловин (2-ГК, 8-ГК, 
1-А, 2-А на Кобеляцькій площі) [21, 25, 29, 40, 51, 121, 137]. Разом з тим, за
весь час вивчення структури не було знайдено жодних прямих ознак її нафтога
зоносності. Більш того, позитивних результатів не було отримано при бурінні
св. 5301 і 5302. Однак ці свердловини по-перше були пробурені не в найперспе
ктивнішій зоні крайового валу, а в межах підняття внутрішньої зони западини,
а по-друге, вони практично не вийшли з копрогенного ( слабо перспективного)
комплексу і практично не розкрили породи фундаменту. Таким чином, питання
потенційної нафтогазоносності Оболонської структури залишається дискусій
ним, а будь-які рішення щодо буріння параметричної свердловини пов'язані зі
значним ризиком і потребують додаткового обrрунтування.

З колекції Є.П. Гурова (ІГН НАНУ України) були відібрані й проаналізо
вані зразки гранітів і брекчій основи Оболонської структури ( табл. 3 .24 а, б). Як 
показують результати аналізів, на фоні низьких значень Сорг . (0,19-0,97 %) зу
стрічаються інтервали розрізу і різновиди імпактних порід, значно збагачених 
органічним вуглецем. У цьому плані інтерес викликають брекчії інтервалу 781, 
5.св. ?301 (Сорг .. - :3,�4 % ) �а інтервалу 770 св. 5302 ( 4,54 � ). На жаль, обмежена
кшьКІсть зразКІв 1 вщсутюсть керна не дозволяють повюстю охарактеризувати
розрізи свердловин. Тим більше ми не можемо отримати повну характеристику 
зони розущільнення, враховуючи те, що свердловинами розкрита тільки її сама 
верхня частина. 

Табл. 3.24 а. Результати визначення масових часток елементів [132] 

Номер 
Номер св. Іmервал Порода Сорг., % Н2О-, % U·l0-4 % СО2 карб.,

проби 
' % 

06-1 5301 781,5 Брекчія 3,54 1,01 4,0 0,66 
06-2 -

,,
- 824 Граніт 0,21 0,42 7,7 0,11 

06-3 5302 770 Брекчія 4,54 1,40 3,3 4,62 
06-4 -

,, 
- 977 Гранітогнейс 0,64 0,98 3,1 0,27 

06-5 -

,, 
- 997 Брекчія 0,97 0,84 2,3 0,22 

06-6
,, 1004 Гнейс з пегматощними 0,48 0,68 2,7 0,27 - -

прожилками 
06-6/1

,, 1024 Гнейс з пегматощними 0,51 0,34 0,6 0,38 - -

прожилками 
06-7 -

,, 
- 1009 Брекчія 0,19 0,49 1,9 <0,05 
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Табл. 3.24 б. Зміна мас зразків, % 

Зразок <120 °С 120-300 °С 300-390 °С 390-550 °С тос 

5301/824 0,0226 0,04829 0,02877 0,09761 0,17467 

5301/781,5 0,13856 0,07917 0,08631 2,12587 2,29135 

5302-3/1009 0,03237 0,05229 0,02988 0,41334 0,49551 

5302/770 0,43406 0,18685 0,09199 1,91592 2,19476 

5302-2/1004 0,14123 0,05632 0,04036 0,2833 0,37998 

5302-і/997 0,22482 0,10181 0,03252 0,38885 0,52318 

5302/997 0,31739 0,217 0,13926 0,79672 1,15298 

5302-4/1024 0,02454 0,0774 0,06608 0,54559 0,68907 

1.6. Зеленоrайська структура 

Зеленогайська імпактна структура розміщена в Кіровоградській області, 
поблизу селища Зелений Гай [54]. Вона була виявлена в 1972 р. В.Н. Білогубом 
за негативною гравітаційною аномалією, яка обумовлена локальною котлови
ною в кристалічному фундаменті. Пізніше в межах структури було пробурено 
низку свердловин (св. 5286, 5019, 5020), які дозволили уточнити розміри струк
тури і встановити особливості її внутрішньої будови [7, 12, 16, 54]. 

Кратер має доволі просту будову, він утворився в біотитових гнейсах і 
гранітоїдах кіровоградського комплексу протерозою, на поверхні перекритий 
потужною товщею кайнозойських відкладів. Глибина котловини не перевищує 
250 м. 

Котловина виповнена аутигенними глибовими брекчіями гнейсів і гранітів, 
які залягають в основі розрізу кратера. Вище їх перекриває шар алогенних бре
кчій. Розмір уламків і брил коливається від десятків см до 2-3 м. У них встано
влені ознаки ударного метаморфізму: планарні структури в кварці і польовому 
шпаті, діалектове скло, конуси руйнування і таке інше. Часто розвинені різно
спрямовані системи тріщинуватості, зони дроблення потужністю до 10-15 см. 
Потужність алогенних брекчій становить 8-15 м. 

На брекчіях залягають післякратерні відклади, представлені товщею стро
катоколірних глин і суглинків з включенням крутуватих і напівобкатаних улам
ків і брил кристалічних порід. Товщина післякратерного комплексу становить 
78 м. Особливості його будови ілюструються розрізом св. 5020, яка на інтервалі 
94-144 м розкрила ( м):

• 94,0-97,0 - супісі та піски з уламками гранітів;
• 97,0-107,0 - піщана-глинисті породи з поодинокими брилами катаклазованих грані-

пв;
• 107,0-110,0 - щільний граніт з зонами брекчій (брила);
• 110,0-111,5 - шарувати глини з прошарками піску;
• 111,5-128,5 - піщано-гравійні породи з глинистим цементом;
• 128,5-130,5 - щільний граніт (брила);
• 130,5-143,0 - червоні грудкуваті глини з рідкісною жорствою;
• 143 ,0-144,0 - червоні глини з рідкісними уламками.
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Вище 94 м залягає перекривний комплекс, представлений зеленувато
сірими глауконітовими пісками київської свити, пісками і супісями харківської 
свити палеогену, світло-сірими пісками і супісями полтавської свити неогену. 
Зверху вони перекриті четвертинними відкладами, представленими лесовидни
ми суглинками і глинами товщиною до 20 м. 

Вік утворення ударного кратера, як вважалося, аналогічний Болтиському, 
тобто приурочений до межі крейди і палеогену [12]. Пізніше Р.Н. Ротман [96] у 
пост-кратерних осадах Зеленогайського кратера був встановлений пилок рос
лин третинного, можливо, палеогенового юку. 

Через незначні розміри, а також відсутність будь-яких ознак присутності 
вуглеводнів структура навряд чи може становити практичний інтерес. 

1.7. Тернівська структура 

Тернівська імпактна структура розміщена у східній частині УЩ, поблизу 
смт. Терни, на вододілі р. Інгулець і її лівої притоки р. Саксагань. 

Тернівська структура має ударне походження [9, 21, 49, 52, 70, 96, 98 та 

ін.]. У складі порід космогенного комплексу встановлено ударнометаморфізо
ваний кварц з планарними елементами, знайдено стішовіт [20], у складі удар
норозплавлених порід вивчені F e-Cr частки, подібні до тих, що є характерними 
для порід імпактних структур [98]. У складі розплавних імпактитів встановлено 
підвищений вміст іридію, нікелю, кобальту та важких лантаноїдів, що пов' яза
но з домішками речовини кратероутворювального метеориту [ 11]. За цими та 
багатьма іншими важливими результатами досліджень одержані докази ударно
метеоритного походження Терновської структури, яка увійшла до всіх опублі
кованих списків достовірних імпактних структур на поверхні Землі, в тому чи
слі [88, 95 та ін.], та прийнята міжнародною науковою спільнотою як структура 
ударно-метеоритного походження. Однак, деякі геологи в Україні й досі не бе-

. . . 

руть до уваги вс1 незаперечю ознаки 1мпактних структур 1 вщстоюють для де-
яких з них, в тому числі Терновської, ендогенне походження [5, 6, 43]. 

Тернівська структура розташована в Криворізькому залізорудному басейні, 
де в її крайовій частині розташовано Первомайське залізорудне родовище [5]. 
Характерною особливістю останнього є блоково-брилова будова, яка нагадує 
структуру «розбитої тарілки». Блоки мають різну форму і розміри (від 40 до 
200 м), вони відокремлені зонами брекчійованих і мілонітизованих порід поту
жністю від перших сантиметрів до 1 О м. З глибиною потужність брекчійованих 
тіл зменшується. Брекчії складені переважно породами криворізької серії, хоча 

. . 

зрщка трапляються уламки скла, а також кварцит1в з планарними елементами в 
кварц�. 

Діаметр Терновської структури становить на сучасному рівні 8 км, вона 
складається з центрального підняття діаметром 2,5 км, складеного алогенними 
брекчіями, і западини діаметром 7-8 км, де розповсюджені уламкові і глибові 
брекчії з ознаками ударного метаморфізму. Навколо центрального підняття 
розміщений кільцеподібний трог діаметром до 8 км, де у вигляді тіл складної 
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морфології розвинені алогенні брекчії і зювіти, трапляються залізисті імпактити 
і залізисте скло, вік якого за K-Ar методом визначений в 280±10 млн р. На ниж
ніх рівнях (850 м) скло суттєво збагачене іридієм і нікелем. У західній частині 
структури в гнейсах локалізуються жили лужних імпактитів з поодинокими 
дрібними алмазами [93, 96, 98]. 

За даними [5], у центральній частині структури розміщена так звана «брек
чієва трубка», складена кутуватими уламками залізистих кварцитів, сланців, 
карбонатних порід, графітових сланців, амфіболітів, плагіогранітів розміром від 
перших сантиметрів до 50-70 м (переважно 1-5 см), зцементованими тонко
дрібнозернистим матеріалом, який за складом відповідає уламкам. В плані вона 
має еліпсоподібну форму з розмірами 80Ох500 м, а в розрізі - конусоподібну 
(рис. 3.33). Брекчії, якими складена ця трубка, на її периферії поступово змі
нюються непорушеними монолітними породами. З глибиною розмір брекчій 
зменшується. Крім того, в складі трубки беруть участь імпактити ( еруптивні 
брекчії) - масивні щільні породи чорного кольору із зеленуватим чи коричню
ватим відтінком з брекчієподібною текстурою, склуватою основною масою, 

елементами мігдалекам'яної структури. 

Зх Сх 

Рис. 3.33. Схематичний розріз Первомайського родовища [5]: 
1- четвертинні відклади; 2 - криворізька серія; З - алогенні брекчії; 4 - конкська серія; 5 - розривні

порушення

Найхарактернішими утвореннями кратера є крупнобрилові алогенні брек
чії, складені уламками і брилами (розміром від перших сантиметрів до 7-8 м) 
хлорит-біотитових, серицит-хлоритових, двослюдяних сланців, кварцитів, піс-
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коників, зрідка залізистих кварцитів, карбонатних порід, амфіболітів, зцементо
ваних дрібноуламковою основною масою того ж складу. В породах широко 
проявлені конуси руйнування розміром від 5-1 О до 1,0-1,5 м. Як з'ясовано при 
вивченні керна св. 20530, конуси руйнування прослідковуються на всю потуж
ність розкритого інтервалу, до глибини 353 м, причому їх кількість і частота 
поступово зменшуються [21]. 

Ознаки ударного метаморфізму проявлені у вигляді виникнення планарних 
елементів у кварці, зниження його показників заломлення і двозаломлення і пе
реходу в діаплектове скло опалоподібного вигляду; присутності стишовіту і ко
есіту [20], графіту й імпактного алмазу [52]. Встановлено, що імпактні алмази 
мають пластинчастий габітус, що є результатом його виникнення за рахунок 
кристалів графіту у складі кристалічних порід мішені. У складі порід структури 
поширені конуси руйнування, які також надійно підтверджують її імпактний 
генезис [21]. 

Алогенні й аутигенні брекчії пронизані дайкоподібними тілами тагамітів 
складної морфології [52]. Виділяються два типи тагамітів: лейкократові та ме
ланократові. Лейкократові відміни представлені дайкоподібними тілами тов
щиною до 30 м, складеними сірими, зеленувато-сірими масивними скловатими 
породами з численними включеннями ударнометаморфізованого кварцу і газо
вими пухівками (до 5 см), частина з яких виповнена халцедоном чи кальцитом. 
Меланократові тагаміти представлені крутопадаючими дайкоподібними тілами 
і трубкоподібним тілом діаметром від 1 ОО до 780 м, які складені чорними щіль
ними базальтоподібними афанітовими породами з реліктами оплавлених залі-

. . . 

зистих кварцит1в у пзингеритовому матрикс1. 
Хімічний склад імпактитів Тернівської структури наведено в табл. 3.25. 

Табл. 3.25. Хімічний склад імпактитів Тернівської структури (%) [52] 

Компонент Лейкократові імпактити МеланокРатові гізингеритові імпактити 

Si02 64,40 63,20 
ТіО2 0,37 0,17 

Аl2Оз 12,57 1,79 
Fе2Оз 1,70 13,45 
FeO 3,31 10,18 
MnO 0,05 0,05 
MgO 3,27 4,33 
СаО 2,36 0,88 
Na20 0,79 0,31 

К2О 7,18 0,30 

P20s 0,09 0,12 
В.п.п. 4,71 5,00 
Сума 100,80 99,78 

Вік структури дискусійний. K-Ar методом вік склуватих імпактитів визна
чено як 280±10 млн р. [17], у той же час інші дослідники встановлюють давні

шій вік - 350 млн р. [52, 68]. 
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2. НАКЛАДЕНІ СТРУКТУРИ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА

2.1. Новодмитрівський прояв горючих сланців 

Новодмитрівський прояв горючих сланців приурочений до однойменного 
буровугільного родовища в південно-східній частині ДДЗ, поблизу с. Ново
дмитрівка Барвенківського району Харківської області. Він розташований в на
кладеній западині, овальної в плані форми, площею 12 км

2
, глибиною до 

1000 м, яка розміщена над склепінням штоку девонської солі на західній пери
кліналі Корульського куполу [33, 67]. У будові западини беруть участь відклади 
палеогену і неогену (табл. 3.26). 

Табл. 3.26. Розріз кайнозою Новодмитрівського буровугільного родовища 

Систе-
Відціл Світа Літологічна характеристика 

По�:уж- Глибина за 
ма ність, м св. 601, м 

Темно-сірі монтморилонітові глини 50 

Буровугільний пласт 10---12 118,8 

= 
Бітумінозні темно-сірі монтморилоютою глини з 

81 
(!) прошарками (1 м) бурого вугілля 
о 

Опоковидні глини (!) 1-5
::r:: 

Буровугільний пласт з прошарками каолінітових бі-
33 

тумінозних глин 

Темно-сірі, чорні бітумінозні глини 30 251,2 

ro Світло-сірі пористі діатоміти з бітумінозними гли-
45 � нами 

.,Q 
u 

Карбонатно-гіпсові породи з гніздами самородної � 
(!) 45 о., сірки (!) 

>::S:: � ..... 
Буровугільний пласт 74 396,3 = 

о., Чорні бітумінозні піски і глини з рослинним детри-(!) ro 120 p::i � том і малопотужними пластами вугілля .,Q 
u 

Зелені глини і піски з глауконітом 16 
= 

..... 
� 

(!) 

§< Буровугільний пласт 19 
о 

>< (!) 

Зелені глауконіто-кварцові піски 88 629 

ro Сірий глинистий пісковик грудкуватої структури 5 
� 

Гідрослюдисті пластичні глини 3-15.,Q 
u 

>::S:: =s Щільні пісковики з глауконітом 5-15
..... 

� = Товща гідрослюдистих пластичних глин 20 737 
(!) 

о., ro Жовто-бурі сірі піски з алевритами в алевритистими (!) до 175 u 
� 

глинами 
ro 

Кварц-глауконітові пісковики 112 960 
� Надсолева брекчія 1074 

Пшzеоген представлений бучацькою, київською, харківською, берекською 
сютами. 
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2. Накладені структури Українського щита

Бучацька світа (�2Ьс) представлена товщею різнозернистих пісків та піс

ковиків у верхній частині з алевролітами і алевристими глинами. Загальна по
тужність світи 287 м. 

Київська світа (P;_kv) складена глинистими, слабо карбонатними пісками 

та пісковиками, потужність - 13 5 м. 

Харківська світа (Pз
1+2hr) у нижній частині складена сірувато-зеленими 

глауконіто-кварцовими пісками потужністю 88 м, над якими залягає бурову
гільний пласт потужністю 19 м. Пласт розділений на 3 пачки, відокремлених 
прошарками вуглистих глин. Потужність цієї частини розрізу 35 м. Вище заля
гають темно-сірі до чорного дрібнозернисті вуглисті піски і глини з рослинним 
детритом. У верхній сіроколірній піщаній товщі залягає 5-6 порівняно малопо
тужних (0,4-2,6 м) буровугільних пластів. Потужність цієї частини розрізу 
120 м, загальна потужність харківської світи - 262 м. 

Берекська світа (-Рз3 bv) починається з найпотужнішого буровугільного

пласта (74 м), в покрівлі якого знаходиться горизонт карбонатно-гіпсових порід 
з гніздами самородної сірки - 40 м. Вище по розрізу карбонатно-гіпсові породи 

. . . . 

змшюються горизонтом сютло-с1рих пористих дштомп1в з тонколиствуватими 
дуже бітумінозними глинами потужністю 45 м. Загальна потужність вугленос
ної берекської світи 159 м, а відкладів палеогену - 843 м. 

Неогенові відклади об'єднують породи верхньої глинистої частини вугле
носної та всю надвугленосну товщу. Нижня межа проводиться по підошві тем
но-сірих майже чорних дуже бітумінозних глин або глинистого вугілля, які за
лягають нижче потужного буровугільного горизонту (63 м). Вище по розрізу 
знаходяться бітумінозні темно-сірі монтморилонітові глини з домішкою гідро
слюд. В глинах спостерігаються прошарки ( 1 м) бурого вугілля та мергелів з 
рештками гастропод, пелеципод, спікул губок. Потужність бітумінозних глин -
81 м. Завершують розріз неогену сірі та темно-сірі монтморилонітові глини по
тужність 50 м з грудкуватою текстурою. Потужність неогенових відкладів -

215 м. 
Загальна потужність палеогенових та неогенових відкладів Новодмитрів

ського родовища сягає 1058 м. 
Буровугільні пласти входять до складу харківської, полтавської серій па

леогену і нерозчленованого неогену. Вони об'єднані в п'ять продуктивних го
ризонтів, які мають блюдцеподібну форму (рис. 3.34). Загальна потужність усіх 
вугільних пластів в центральній частині родовища сягає 157 м, а на периферій
них ділянках знижується до 8 м. Лінійний коефіцієнт вугленосності змінюється 
в межах 3,4--4,5 %. Значення коефіцієнта вугленосності світ у центральній час
тині родовища сягає: для харківської- 13,1%, берекської- 44,7 %, полтавсь
кої- 29,2 %. У напрямку до бортів западини воно знижується і становить від
повідно 8,4, 13,2 та 21,8 %. 

Вугілля родовища буре, гумусове, за петрографічним складом поділяється 
на гелітове, атритове та ліпоїдно-гелітове. Зольність вугілля основних робочих 
пластів змінюється від 6,3 до 40,6 %, вміст сірки коливається від 0,2 до 9,2 %. 
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Якість вугілля: W/ - 40-50 %, А/- 25-28 %, Q/af - 26,0-29,0 МДж/кг, О/ - 8-
10 МДж/кг. Вугілля можна використовувати для отримання монтан-воску, ви
робництва високоякісних брикетів, як паливо для електростанцій. Балансові за
паси бурого вугілля за категорією А +В+С1 Новодмитрівського родовища ста
новлять 390 млн т, у тому числі з зольністю до 26 % - 342,5 млн т. 

ПдЗ 

100 м 

о 

-100

-200

-300

о 

Пн 

130 м 

100 

-

50 
о 20 

500 1000 м 

з 
.Рз- N 1 

а 

__________ ....,,,,,..... 

40 60 м 

б � пласти вугілля

� покрівні відклади

пне 

Пд 

Рис. 3.34. Геологічні розрізи Новодмитрівського (а) і Житковицького (б) 
буровугільного родовищ [19] 

Тут виділяється 4 малопотужні (0,2-1 м) горизонти горючих сланців (діа
томітів), загальна потужність яких не перевищує 2-3 м, розташованих над бу
ровугільним пластом. Теплота згоряння горючих сланців становить 1480-
1800 ккал/кг, вихід смоли 4,3-9,3 %. Ресурси сланців не підраховувалися [19]. 

За даними геологорозвідувальних робіт [123], у розрізах центральної час-
. . . . .. тини родовища розвинеш горюч1 сланц1, приурочею до верхнь01 частини вуг-

леносної товщі (лінзи IV-V). Результати їх досліджень наведені в табл. 3.27. 
Таким чином, невеликі об'єми потенційно газоносних горизонтів горючих 

сланців та їх низький ступінь термальної переробки не дозволяють розглядати 
Новодмитрівський прояв як перспективний об'єкт у відношенні сланцевого газу. 

Подібну будову має і Житковицьке буровугільне родовище в Роменській 
депресії в північно-західній частині Дніпровського грабену. 
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Но-
Інтервал мер 

пр. 

129,5-130,0 9 

164,5-165,5 10 

201,4-202,4 5 

222,0-223,0 7 

224,5-225,5 6 

226,0-227,0 4 

229,8-232,3 3 

235,5-238,4 2 

238,4-244,5 1 

253,8-256,0 8 

2. Накладені структури Українського щита

Табл. 3.27. Результати досліджень горючих сланців 

Новодмитрівського родовища ( свердловина 608) [123] 

На суху речовину 
Вихід продуктів 

Порода wa 
напівкоксування, % 

Ас СО2 
Q5, напів- газ і 

смола вода 
ккал кокс втрати 

Буре вугілля 4,54 54,2 0,4 2570 - - - -

Вуглиста глина 5,61 61,7 0,6 2180 - - - -

Горючий сланець 6,07 85,8 Сл. 360 1,6 5,2 91,1 2,1 

Діатоміт з бітумом 4,81 75,4 Сл. 1520 4,3 2,3 87,9 5,5 

Горючий сланець 3,95 73,0 Сл. 1800 9,0 3,1 82,3 5,6 

Горючий сланець 4,96 75,5 0,5 1570 9,2 3,1 83,5 4,2 

Горючий сланець 8,60 79,6 Сл. 1590 8,0 0,4 89,2 2,4 

Горючий сланець 2,81 74,8 0,7 1600 8,2 5,3 81,7 4,8 

Горючий сланець 2,83 75,7 3,1 1480 8,5 3,2 83,4 4,9 

Буре вугілля 3,23 11,0 Сл, 5910 - - - -

2.2. Пісочинський прояв горючих сланців 

Пісочинський прояв приурочений до депресивної лійки над соляним што
ком в центральній частині ДДЗ, в 10-15 км на схід від с. Лохвиця Полтавської 
області [135]. Діаметр западини 3,2 км, глибина до 500 м, вона виконана кайно
зойськими теригенними відкладами з З прошарками бурого вугілля і одним 
прошарком горючих сланців (рис. 3.35). Зольність останніх сягає 40,6-71 %, те
плота згоряння 1866-2926 ккал/кг, сірчаність незначна. Ресурси сланців не під
раховувалися. 

В розрізі Пісочанської западини беруть участь в утворенні межигірської, 
берекської та новопетрівської світ. 

Ме:нсигірськ.а світа (Рз1+2тg) представлена дрібнозернистими зеленими 

глауконіт-кварцовими і світло-сірими кварцовими пісками у верхній частині з 
прошарками глин і алевритів. Потужність у районі Пісочанської депресії до 
150 м. Для центральних частин надкупольних депресій властиве чергування 

. . . . . 

глинисто-алевритових порщ у середюх частинах розр1зу 1 переважання шщаних 
різновидів у нижніх і верхніх пачках світи. В напрямку крайових частин депре
сій спостерігається поступове зменшення кількості шарів глинисто-алеврито
вих порід аж до повного їх заміщення на бортах пісками. 

Берекська світа (f>зbr). Нижня частина (зміївські шари) складена переваж-

но тонко сланцюватими сірувато-зеленими, буровато-зеленими, бурими і чор-
. . . . 

ними, в тому чисш вуглистими, глинами з прошарками с1рих 1 жовтувато-с1рих 
кварцових дрібнозернистих пісків і алевритів. Потужність 1,5-5,0 м. Основна 
частина берекських відкладів ( сивашська світа) світло-сірі і білі дрібнозернисті 
піски і крупнозернисті алеврити. Для надкупольних депресій характерні пласти 
глин, алевритів і вугілля. Потужність від З до 30 м. 
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Рис. 3.35. Геологічний розріз Пісочинської структури [135]: 

1 - пісок різнозерІШстий; 2 - пісок дрібнозернистий; З - пісковик дрібнозернистий; 4 - пісок дрібно
зерІШстий вуглистий; 5 - глина; 6 - глина діатомова; 7 - сапропель; 8 - вугілля буре; 9 - глауконіт; 
1 О - вуглисті скупчення; 11 - рослинні залишки; 12 - суглинок 

Новопетрівська світа (N;-2пр). В основі розрізів новопетрівської світи вуг-
. . . 

леносних надкупольних структур залягає товща д�атомових глин, яю вм1щують 
лінзи сапропелю і бурого вугілля. Верхня частина розрізів складена сильно гу
мусованими глинами, які містять тонкі прошарки вуглистої речовини. Потуж
ність- 79 м. 

Буровугільний поклад Пісочанської депресії складається з трьох пластів -
два нижніх приурочені до відкладів берекської світи (верхній олігоцен), верхній 
до осадів новопетрівської світи. 
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Поклад на родовищі наслідує конфігурацію надкупольної структури і має 
тарілкоподібну форму. Площа шарів закономірно збільшується від нижнього до 
верхнього, відповідно змінюється і потужність вугільних пластів - найбільшу 
потужність має верхній шар - 11,3 м на площі 1, 7 км2

• Середній шар залягає в 
інтервалі глибин 47,0-160,4 м. Його максимальна потужність спостерігається в 
центральній частині депресії ( 4,8 м). Нижній пласт залягає на глибині 172,4 м, 
площа - 0,5 км2

, потужність - 3,2 м. 
Вугілля характеризується такими якісними показниками: середній вміст 

вологи (W/) -
12,4 %; золи (A

d
) - 21,9 %; сірки (S

1

d ) - 1,1 %; середній вихід

летких (V
da1 ) -

68 %; середній вміст вуглецю (Cdaf) -
63 %; водню (Hdaf ) -

5,6 %;
теплота згоряння - 24,4 МДж/кг. 

Було проаналізовано розріз свердловини 5801 (загальна глибина 678,8 м), 
яка розміщена в центральній частині западини і розкриває такі шари (глибина 
в м): 

• 0-41,9 - четвертинні відклади:
• �,5 - rрунтово-рослинний шар;
• 0,5-10,0 - пісок кварцовий світло-сірий дрібнозернистий;
• 10,0-41,9 - суглинки сірувато-жовті, коричнева-жовті, сірі слабко піщанисті, часом

глинист1, з вапняковистими включеннями;
• 41,9-85,6 - неоген: глина темно-сіра, сірувато-коричнева в'язка, щільна з невеликою

. . .

КІЛЬКІСТЮ вуглистого матер1алу;

• 85,6-282,0 -верхній олігоцен, берекська світа:
• 85,6-116,5 - глина чорна в'язка, збагачена вуглефікованими рослинними залишками,

прошарками бурого вугіШІЯ і дрібнозернистого піску;
• 116,5-138,5 - буре вугіШІЯ зі значною кількістю рослинних залишків;
• 138,5-156,0 - трепелоподібні породи світло-сірі та сірі легкі, пористі з прошарками

(0,1-0,2 м) глин з численними залишками рослинності, горючих сланців;
• 156,0-160,5 - буре вугіШІЯ;
• 160,5- 210,0 - пісок темно-сірий кварцовий дрібнозернистий з вуглефікованими за

лишками рослин, прошарками піщана-вуглистого матеріалу;
• 210,0-282,0 - алеврит світло-зелений тонко плитчастий слюдистий, інколи із залиш

ками вуглефікованих рослин;
• 282,0-361,5 - нижній-середній олігоцен: пісок темно-зелений кварц-глауконітовий

глинистий сmодистий;
• 361,5-404,0 - верхній еоцен: мергель світло-сірий щільний з прошарками глин;
• 404,0-439,0 - середній еоцен: пісок сірий дрібнозернистий кварц-глауконітовий;
• 439,0-456,0 - нижній еоцен: алеврит зелений сmодистий кварц-глауконітовий до пі

сковику;
• 456,0-460,0 - верхній палеоцен: сланець темно-сірий тонкоплитчастий;
• 460,0-678,8 - девон: глиниста-діабазові брекчії з уламками діабазів, пісковиків, аргі

літів в глиниста-пісковиковому цементі; діабази брекчійовані; вапняки білі з вклю

ченнями сульфідів і флюориту (612,2-614,5; 665,0-676,4).

Підсумовуючи викладене, треба зазначити, що через невеликі розміри Пі
сочинської структури і незначний об'єм газоносних порід вона не може бути 
рекомендована як перспективний об'єкт для пошуків сланцевого газу. 
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2.3. Наславченський прояв горючих сланців 

Наславченський прояв розташований в Середньому Придністров'ї, на кор
доні України і Молдови, поблизу с. Наславча [111]. Він пов'язаний з калюськи
ми шарами неопротерозою, які представлені темно-сірими до чорних і бурува
то-зеленувато-сірими тонкошаруватими бітумінозними аргілітами з прошарка
ми алевролітів і так званих «стілолітових прошарків» карбонатних порід мінли
вої потужності. Характерним є також присутність жовнів фосфоритів. Потуж
ність калюських шарів коливається від 26 до 80 м. 

Прояв виявлений при проведенні геологозйомочних робіт м-бу 1 :200 ООО 
(Букатчук П.Д., 1965 р. ), коли в районі с. Наславча були виявлені і випробувані 
фосфоритвмісні прошарки бітумінозних сланців у калюських аргілітах неопро
терозою, потужність яких змінюється від 26 до 80 м. Прошарки не витримані за 
простяганням і за потужністю, часто мають лінзовидний характер, їх максима
льна потужність 5-1 О см. Аргіліти розшаровані до тонких пластинок, які легко 
загоряються від сірника і горять довгим полум'ям із запахом гасу. 

Було встановлено хімічний склад бітумінозних сланців: Si02 - 21,7%,
ТіO2 - 0,38%, А12O3 - 3,85%, Fe2O3_ 3,0%, FeO- 0,9%, МnО- 6,646%, MgO-
1,9%, СаО - 3 5, 72%, N а2O - 0,81 %, К2O - 0,66%, Р2O5 - 0,5 5%, Їх фізичні хара
ктеристики: вологість - 0,4 7-0,48 %, вихід летких речовин - 1 О, 1 %, вихід біту
мів - 9,7 %, вміст вуглецю - 23,1 %, золи - 66,8 %, в.п.п. - 29,46 %. 

За своїми властивостями (кількість летких, вологість, зольність, кількість 
вуглецю) ці породи наближаються до волзьких сланців, де вологість коливаєть
ся від 17,2 до 51 %, вихід летких - 23-305, зольність - 37-76 %. 

Ресурси сланців не підраховувалися, але незначний масштаб прояву обу
мовлює його негативну оцінку щодо перспектив газоносності. 

2.4. Прояви горючих сланців накладених западин 

Волин0-Подільської плити 

Прояви горючих сланців південно-західної частини Волин0-Подільської 
плити представлені Флоріанівським, Слобода-Савицьким, Новоселицьким і 
Михайлівським проявами. Вони приурочені до смугоподібної структури шири
ною 10-20 км, яка простежується в північно-західному напрямі на 130 км уз
довж Подільської гряди на території Тернопільської, Хмельницької і Черніве
цької областей. Тут виділяється ряд западин, виконаних кайнозойськими тери
генними відкладами ( переважно глинами), серед яких встановлені невитримані 
за простяганням горизонти горючих сланців потужністю 0,2-2,5 м [111]. 

В геологічній будові району беруть участь глибоко занурені кристалічні 
породи раннього докембрію, перекриті потужною товщею осадових теригенних 
утворень неопротерозойсько-кембрійського віку, а також теригенні і органо
генні утворення ордовику, силуру, крейди, неогену і четвертинної системи. 
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2. Накладені структури Українського щита

Сланцевоносними є верхньотортонські та нижньосарматські відклади міо
цену. В основі їх розрізу залягають рифові вапняки верхнього тортону, які 
трансгресивно перекривають відклади сеноману чи силуру. В осьовій частині 

. . .. 

вони вщслонюються у вигляд� товтров01 гряди, яка складена органогенно-
детритовими, мшанковими і літотамнієвими вапняками. Ширина гряди зміню
ється від 1 до 6 км, зазвичай становить 2-3 км. На захід рифові вапняки зміню
ються пісковиково-карбонатно-глинистими фаціями, представленими коричне-

. . . . 

вими 1 зеленувато-с1рими глинами, с1рими пошм1ктовими п1сковиками, алеври-
. . 

тами, штотамюєвими вапняками, мергелями, конгломератами, вуглистими гли-
нами і сланцями; на схід - карбонатно-піщаними фаціями, складеними вапня-

. . 

ками, яю перешаровуються з шсками. 
Верхній тортон перекритий нижнім сарматом, який на товтровій гряді 

представлений аналогічними фаціями вапняків, на захід від неї - піщано-глини
стими фаціями (глини, алеврити, піски, пісковики, мергелі, горючі сланці, кон
гломерати). а на схід - глинисто-мергелисто-вапняковими фаціями ( органоген-

. . . . . . . 

но-детритою та ооштою вапняки, мергеш, глини, зрщка шсковики, шски, кон-
гломерати). 

Накопичення відкладів, які вміщують горючі сланці, відбувалося в специ

фічних фізико-географічних умовах, пов' язаних з трансгресією теплих пізньо
тортонських і ранньосарматських морів. Рифові утворення товтрової гряди ма
ли примхливу конфігурацію, що обумовило існування напівзамкнутих мілково
дних лагуноподібних басейнів, де створювалися сприятливі умови застійного 
режиму з накопиченням тонкошаруватого глинистого матеріалу, збагаченого 
органікою. Відбувалося накопичення рослинних і тваринних залишків, які й 

слугували джерелом утворення бітумінозних сланців. Цим обумовлена і їх мо
жлива газоносюсть. 

Флоріанівський прояв розташований у Хмельницькій області, в 6 км на схід 
від м. Кам'янець-Подільський, приурочений до вододілу нижньої течії рік Тар
нави і Мукші. Географічні координати 48°42' півн. ш, 26°32' схід. д. Прояв ві
домий з 1935 р. (І.П. Голобов, 1935 р.), коли були пробурені 3 свердловини, з 
них 2 - колонкового буріння загальним обсягом 87 м, 1 - ручного глибиною 
23,4 м. Пошукові роботи на площі 5 км

2 
були проведені в 1964 р. (Ю.Ф. Сип

ливий, 1964 р.) [120]. Тут на площі 5 км
2 

спостерігаються виходи бітумінозних
сланців серед лагунно-морських відкладів кайнозою. Встановлено, що бітумі
нозні сланці пов'язані із лагунно-морськими утвореннями раннього сармату, які 
відкладалися в міжтовтровому басейні, обмеженому рифами від відкритого мо
ря. Відклади нижнього сармату тут представлені зеленими пластичними глина
ми, тонкими строкатоколірними ( зеленувато-сірими, синіми) озерними супіс
ками, дрібнозернистими пісками, кременистими породами, сірими піщаними і 
мергелистими сланцями загальною потужність понад 40 м з прошарками і пач
ками тонколиствуватих шаруватих сірих бітумінозних сланців (древніх сапро
пелітів). Потужність сланцевоносної пачки змінюється від 5 до 15 м, у серед
ньому - 8-1 О м, потужність окремих пластів і прошарків горючих сланців ко
ливається в межах 0,2-2,5 м, переважно 0,2-0, 7 м. Глибина залягання продук-

311 



Розділ З. НАФТОГАЗОНОСНІСТЬ ІМПАКТНИХ СТРУКТУР І НАКЛАДЕНИХ ЗАПАДИН УЩ 

тивного горизонту від 1 О до 70-80 м. Слід зазначити, що сланцевоносна товща 
значно обводнена за рахунок зв'язку з водами рифових вапняків. Прогнозні ре
сурси сланців за категорією Р 1+Р2 становлять 57,5 млн т, їх зольність (Ас) 71,1-
80,9 %, вміст сірки (Sзаг) 0,1-2,1, вологість (Wa) 1,7-5,3 %, вміст летких компо
нентів 8,1-23,21 %, бітумів 0,29-0,69 %, коксу 0,64-5,35 %, теплотворна здат
ність 1335 ккал/кг, об'ємна маса 2,26-2,53 г/см3

•

Слобода-Савицький і Новоселицький прояви сланців розташовані у Черні
вецький області, де приурочені до нижньосарматських глин і розміщуються в 
крайових частинах області розповсюдження рифових вапняків. Сланцевонос
ний горизонт розміщується на глибині 1 О м, його потужність приблизно 7 м, кі
лькість шарів горючих сланців коливається від 3 (Слобода-Савицький прояв) до 
10-12 (Новоселицький), їх потужність не перевищує 0,1-0,5 м, а сумарна поту
жність - 0,5 (Слобода-Савицький прояв) і 1,63 м (Новоселицький).

Ні як горюча сировина, ні як потенційне джерело сланцевого газу сланці не 
.. . . . 

вивчались, 1х яюсна характеристика вщсутня, запаси не шдраховувалися. 
Михайлівський прояв сланців приурочений до верхньотортонського глини

стого комплексу, який залягає у западинах серед сеноманських відкладів. Гли
бина залягання сланцевоносного горизонту З 7 м, його потужність не встанов
лена, тут знайдено лише один прошарок горючих сланців потужністю 0,2 м. 
Сланці характеризуються такими показниками: теплота згоряння - 1080-
1770 ккал/кг, зольність - 64,3-83,6, вихід смоли - 2,7--4,0 %, напівкокс - 87,0-
90,3. Ресурси сланців не підраховувалися. 

Отже, незначні розміри проявів Волин0-Подільської плити не дозволяють 
розглядати їх як перспективні об'єкти щодо сланцевого газу. 
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3. Особливості відображення імпактних структур у фізИ'Іних полях

3. ОСОБЛИВОСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ ІМПАКТНИХ СТРУКТУР

У ФІЗИЧНИХ ПОЛЯХ 

Іллінецька структура у Вінницькій області, на вододілі річок Соб і Со
бик, в гравітаційному полі представлена витягнутою в широтному напрямку не
гативною гравітаційною аномалією інтенсивністю до 7,5 мГал. У гравітаційно
му полі видно, що Іллінецька структура приурочена до перетину двох розло
мів - Джурин-Немирівського північно-східного простягання та Верхньобузько
го - північно-західного (рис. 3.36). Ізоаномалії, що виокремлюють мінімум, си
льно ущільнені лише в східному напрямку, де вони створюють горизонтальний 
градієнт порядку 1,5-2 мГал на 1 км. В усіх інших напрямках горизонтальний 
градієнт зміни гравітаційного поля незначний і не перевищує 0,3 мГал на 1 км. 
Неізометричність аномалії, мабуть, пояснюється її розташуванням на перетині 
двох розломів, що викликали пружні зміщення різних напрямків. Як видно з 
рисунку, контури Іллінецької структури виділяються досить нечітко. 

Рис. 3.36. Карта аномального гравітаційного поля Лgа Іллінецької структури (132] 

Аномальне магнітне поле ЛТ
а 

Іллінецької структури неоднорідне знако
змінне строкате з переважною орієнтацією осей аномалій в меридіональному 
напрямку (рис. 3.37). Сама структура представлена в плані двома спорідненими 
позитивними аномаліями ЛТа інтенсивністю +60 та +150 нТл відповідно. Цей 
максимум облямований низкою негативних аномалій магнітного поля різної ін
тенсивност1. 
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� 

Рис. 3.37. Карта аномального магнітного поля ЛТа Іллінецької структури [132] 

З метою інтерпретації внутрішньої будови Іллінецької структури зручно 
скористатися картою трансформації локального гравітаційного поля (Rо,5км
R8км) (рис. 3.38). Вона дає можливість значно звузити зону власне імпактної 
структури, що показано на рисунку прямокутником. Вона представлена інтен-

. . 

сивною негативною аномал1єю локального поля з1 значенням екстремуму понад 
-5,5 мГал, що є значно більшим, ніж для Західної структури. Розміри структури
становлять приблизно 8х6 км. На відміну від аномального гравітаційного поля
аномалія не розмита і є майже ізометричною або слабо овальною, що дає суттє
ві підстави віднести її до імпактними структурами. За картою аномального гра
вітаційного поля та її трансформантою можна впевнено простежити систему
. . . . . . . . 

юльцевих розломш, що вщповщають д1лянкам понижених град1єнтш та м1сцям
зриву кореляції аномалій.

Рис. 3.38. Карта аномального гравітаційного поля Лgа Іллінецької структури 
в об'ємному зображенні [132] 
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Західна структура розташована в Вінницькій області, в північній частині 
Дністровсько-Бузького мегаблоку, на межі Волинського, Подільського та Біло
церківського блоків, складених різновіковими утвореннями докембрію. За ма
теріалами геологозйомочних робіт вона являє собою конусоподібне тіло, яке 
розширюється догори. 

В гравітаційному полі структура представлена овальною аномалією розмі
ром 7х5 км (рис. 3.39). Мінімальне значення сили тяжіння в центральній части
ні екстремуму становить 17,9 мГал. Градієнт аномального гравітаційного поля 
стабільний і становить близько 0,3 мГал на 1 км. У субмеридіональному напрям
ку спостерігається істотне розущільнення ізоліній аномального поля, зрив ко
реляції аномалії і неправильне замкнення. Існування аномалії Західної структу
ри в ланцюжку лінійних, відірваних одна від одної аномалій свідчить про існу
вання розлому майже меридіонального напрямку. 

Рис. 3.39. Карта аномального гравітаційного поля Лgа Західної структури [132] 

Чітко, але більш своєрідно виділяється Західна структура в локальному 
гравітаційному полі (Rо,5км-Rsкм), де вона представлена негативною аномалією 
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амебоподібної форми інтенсивності -2,75 мГал (рис. 3.40). Ця своєрідність по-
. . 

лягає у тому, що кр1м розривного порушення меридюнального характеру, яке 
простежувалося за картою аномального гравітаційного поля Лgа, можна про
гнозувати існування розлому північно-східного простягання, який можна виді
лити за зонами низьких градієнтів аномалій. 

Магнітне поле Західної структури спокійне безградієнтне, структура в полі 
не проявлена. 

Рис. 3.40. Карта локальних аномалій гравітаційного поля (Rо,sкм-Rsкм) Західної 
структури [132] 

Болтиська структура розташована в північно-східній частині УЩ, пред
ставляє собою кільцеву гігантську котловину в породах кристалічного фунда
менту з діаметром лійки кратера 23-24 км та глибиною близько 1 ООО м. За ре-

. . . 

зультатами геолопчних досшджень детально вивчене шдняття, яке знаходиться 
в центрі кратера, встановлено, що воно має діаметр 3,8--4,0 км. Навколо центра-
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льного підняття розташований внутрішній кратер діаметром по краю лійки 11-
12 км, глибиною відносно підняття 550 м. Навколо Болтиського кратера розта
шований крайовий вал шириною близько 7 км. Продукти руйнування валу з ча
сом сповзали в кратер, утворюючи на схилах останнього товщу брекчій. 

В гравітаційному полі Болтиська структура представлена унікальною ано
малією, що є однією з найбільш потужних і цікавих в межах УЩ. Це інтенсив
ний локальний мінімум сили тяжіння практично ізометричної форми діаметром 
22-23 км (рис. 3.41, 3.42).

Рис. 3.41. Карта аномального гравітаційного поля Лgа Болтиської струкrури (132] 
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Рис. 3.42. Карта локальних аномалій гравітаційного поля (Rо,sкм-Rsкм) 
Болтиськоїструктури [132] 

Мінімальне значення екстремуму в центральній частині кратера сягає 
майже 38 мГал. Амплітуда аномалії в залежності від напрямку змінюється від 
17 до 31 мГал (за абсолютною величиною). Ізоаномалії периферійної частини 

. . 

сильно згущею 1 утворюють юльце з горизонтальним град1єнтом, що становить 
6-8 мГал. У центральній частині кратера ізоаномалії суттєво розріджені, вели
чина горизонтального градієнта зрідка сягає 2 мГал, в основному становлячи
0,75-1 мГал. Проте на карті аномального поля Лgа у центральній частині крате
ра практично не відображається центральне підняття, яке має досить значний

. . . . . . . 

д1аметр, 1 не видшяються шш1 структурю складоВl.
Для більш детального розчленування був розрахований ряд трансформацій 

гравітаційного поля, що дало можливість уточнити структурний план кратера 
та розташованого навколо нього корінного валу (рис. 3.43-3.50). 

Незважаючи на значні розміри Болтиської структури, вона в аномальному 
магнітному полі практично не відображається. Це легко пояснюється існуван
ням в її межах гранітів, які є слабомагнітними та недиференційованими в маг-
. . 

ютному пош. 
З отриманих побудов визначено, що кратер виділяється концентричною 

негативною гравітаційною аномалією інтенсивністю від -4,5 до -11,5 мГал, 
причому в самій аномалії виділяються окремі негативні аномалії, які характери
зують різні структурні елементи кратера. Зокрема, у його центрі виділяється 
локальна негативна аномалія овалоподібної форми північно-західного простя-

318 



3. Особливості відображення імпактних структур у фізИ'Іних полях

гання, яка в плані фактично збігається з положенням центрального підняття 
кратера. З заходу і сходу його облямовують дві локальні негативні аномалії си
ли тяжіння інтенсивністю відповідно -9,8 та -11 мГал, що відповідають глибо
ким частинам внутрішнього кратера. Корінний вал кратера представлений низ
кою позитивних локальних аномалій різної інтенсивності, що розташовані нав
коло центральної негативної аномалії. Місця розриву кореляції аномалій в пла
ні мають відображати сітку радіальних розломів, яка виникла внаслідок імпакт
ного процесу. 

Рис. 3.43. Карта локальних аномалій гравітаційного поля (Rо,sкм-Rsкм) Болтиської 
структури з елементами тектонічних порушень [132] 

319 



Розділ З. НАФТОГАЗОНОСНІСТЬ ІМПАКТНИХ СТРУКТУР І НАКЛАДЕНИХ ЗАПАДИН УЩ 

Рис. 3.44. Карта аномального гравітаційного поля дg
а 

Болтиськоі структури 
в об'ємному зображенні [132] 

Рис. 3.45. Карта горизонтального градієнта сили тяжіння Vzx Болтиськоі структури [132] 

Рис. 3.46. Карта горизонтального градієнта сили тяжіння Vzxy Болтиськоі структури [132] 
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Рис. 3.47. Карта горизонтального градієнта сили тяжіння Vzy Болтиської структури [132] 

Рис. 3.48. Карта локальних аномалій сили тяжіння Z = 2000 Болтиської структури [132] 

Рис. 3.49. Карта локальних аномалій сили тяжіння Z = 4000 Болтиської структури [132] 
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Рис. 3.50. Карта локальних аномалій сили тяжіння Z = 8000 Болтиської структури [132] 

У свій час при геологічному довивченні площі м-бу 1 :200 ООО території ар
кушу (Шабанова та ін., 2002 р.) було виконане петрогустинне моделювання 
гравітаційного мінімуму за профілем, що перетинає Болтиську западину в суб
широтному напрямку. При цьому приймалося, що глибина осадових (кайнозой
ських) відкладів в межах структури дорівнює 520-550 м, їх густина становить 
2,17 г/см3

; вважалося, що крива Лgа відображає не стільки рельєф поверхні ло
жа кристалічного фундаменту, скільки наявність у западині над кристалічним 
фундаментом горизонту утворень, густина яких відрізняється від густини обля
мовуючих непорушених кристалічних порід і становить 2, 18-2,36 г/см3

•

Проте результати моделювання не дали відповідь на ряд серйозних геоло
гічних питань. По-перше, не було встановлено реальне положення кристалічно
го фундаменту за результатами дії ударного метаморфізму. По-друге, виявлені 
в розрізі поверхні не відображали реальної зміни густини гірських порід Болти
ської структури. По-третє, результати вирішення задачі не відображали реаль
ної картини геологічного розрізу. 

Нами проведене петрогустинне математичне моделювання за результатами 
буріння геолого-пошукових свердловин. Його результати дали змогу відтворити 
реальну геологічну будову Болтиської структури з точки зору аномального гра
вітаційного поля і існуючого геологічного стану. На рис. 3 .51 аномальне гравіта
ційне поле представлено точками на графіку, а підібране гравітаційне поле су
цільною кривою. Відносна похибка відхилень аномальних значень гравітаційно
го поля від підібраних не перевищувала 2% в крайових частинах розрізу, які 
пов'язані з корінним валом Болтиської структури і зонами значних градієнтів си
ли тяжіння. На нашу думку, глибина залягання непорушених гранітів фундамен
ту становить не менше, ніж 1500 м, а потужність тріщинуватих гранітів у 
центральній частині структури сягає 450-900 м. Результати петрогустинного ма
тематичного моделювання узгоджені з даними буріння свердловин і даними пет
рофізичного дослідження зразків найбільш розповсюджених гірських порід Бол
тиської структури. Результати моделювання значно підвищують перспективність 

.. . . . . 

центрально� частини структури у вщношеню можливих покладш вуглеводюв. 
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Рис. 3.51. Результати петрогустинного моделювання Болтиської структури [132]: 

1 -делювіальні відклади, суглинки з включеннями карбонатів; 2 -глина з підпорядкованими проша

рками алевриту; З - піски з прошарками глин; 4 - алювіальні відклади річки Тясмин, пісок, мули, 

глини, галька, гравій; 5 -піски алювіального, частково еолового походження; 6 -вапняки сірі, кре

мениста-глинисті; 7 -піски крупнозернисті, глинисті з уламками порід; 8-брекчії осадові 

Ротмистрівська структура розташована в Смілянському районі Черкась
кої області, представлена невеликою ( 1 О км2) западиною на схилах УІЦ. Кратер 
розташований в 45 км на північний захід від Болтиської структури і знаходить
ся в межах зони розповсюдження її викидів. Западина представлена округлим 
блюдцеподібним поглибленням діаметром близько 3 км, глибиною до 350 м у 
гранітах рапаківі Новомиргородського плутону. 

В гравітаційному полі структура представлена негативною майже овало
подібною аномалією інтенсивністю -11,2 мГал (рис. 3.52). Вона розташована у 
відносно спокійному гравітаційному полі, фактично на тектонічному порушен
ні широтного характеру. Її розташування поблизу тектонічного порушення під
тверджується картою локальних аномалій гравітаційного поля, де вона вираже
на в плані досить високою негативною аномалією інтенсивністю -3,4 мГал 
(рис. 3.53). Викликає інтерес подібна негативна аномалія локального поля, що 
розташована в 8 км на південний схід від Ротмистрівської структури. В анома
льному магнітному полі Ротмистрівська структура не проявляється. 
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Рис. 3.52. Карта аномального гравітаційного поля Лgа Ротмистрівської структури [132] 

Рис. 3.53. Карта локальних аномалій гравітаційного поля (Rо,sкм-Rsкм) Ротмистрівської 
структури [132] 
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Зеленогайська структура розташована в Знам'янському районі Кірово
градської області поблизу селища Зелений Гай в 40 км на південний схід від 
Болтиськоїструктури. 

В гравітаційному полі (рис. 3.54) вона виявлена за негативною гравітацій
ною аномалією сили тяжіння інтенсивністю 2 мГал. Аномалія має овалоподібну 
форму, її площа становить близько 7 км

2
• На північ від неї знаходиться спряже

на локальна позитивна аномалія амебоподібної форми інтенсивністю 5 мГал, 
яка викликана масивом щільних гнейсів і гранітів біотитових. У спостережено
му полі Зеленогайська структура не проявляється. 

В аномальному магнітному полі (рис. 3.55) Зеленогайська структура майже 
не виділяється. З заходу вона межує з доволі інтенсивною позитивною анома
лією неправильної форми, а в 5 км на сході від неї проходить Криворізько
Кременчуцька шовна зона, якій притаманні значення магнітного поля значно 
більші за + 1 ООО нТл. 

Рис. 3.54. Карта локальних аномалій гравітаційного поля (Rо,sКАГRsкм) Зеленогайської 
структури [132] 
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Рис. 3.55. Карта аномального магнітного поля ЛТа Зеленогайської структури [132] 

Висновки. В результаті проведеної переінтерпретації матеріалів регіона
льних геофізичних досліджень побудовано карти аномальних гравітаційного і 
магнітного полів (сітка 20Ох200 м) і розраховано їхні трансформації (карти ло
кальних аномалій гравітаційного і магнітного полів, карти горизонтальних і ве
ртикальних похідних гравітаційного потенціалу, карта повного горизонтально
го градієнта сили тяжіння) і проведений комплексний аналіз геолого-геофізич
ної інформації для Іллінецької, Західної, Ротмистрівської, Болтиської та Зеле
ногайської імпактних структур УЩ. За результатами комплексного аналізу гра
вітаційного і магнітного полів, встановлено: 

1. Імпактні структури найчіткіше фіксуються в спостереженому і трансфор
мованому гравітаційних полях. Форма аномалій здебільшого ізометрична
або овалоподібна.

2. На картах локальних аномалій гравітаційного поля імпактні структури
переважно виділяються негативними аномаліями сили тяжіння (від -0,5
для Зеленогайської структури до -9,5 мГал-для Болтиської структури).

З. Для Болтиської структури шляхом розрахунків вищих похідних гравіта
ційного потенціалу встановлено осередки тектонічних напруг. 

4. З вивчених імпактних структур лише Іллінецька та Тернівська проявля
ються в аномальному магнітному полі. Інші структури в цьому полі не
проявляються.

5. В більшості випадків гравірозвідка дає можливість визначати контури ім-
··· . 

пактних структур та напрямки дн тектоючних напруг.
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4. ПЕТРОФІЗИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОРІД

Для дослідження петрофізичних властивостей зразків керна пошукових 
свердловин пройдених в межах Болтиської западини ( св. 42/11 ), Оболонської 
( св. 5301, 5302) та Іллінецької імпактних структур виконано комплекс експери
ментальних петрофізичних лабораторних робіт [132]. Комплекс геофізичних 
досліджень, виконаних у петрофізичній лабораторії кафедри геофізики Київсь
кого національного університету імені Тараса Шевченка, включав визначення: 
густини досліджених порід ( сухих і насичених гасом); відкритої пористості 
(методами насичення азотом та гасом); проникності (методом стаціонарної фі
льтрації азоту); питомого електричного опору; швидкості повздовжніх та попе
речних пружних хвиль, інтервального часу їх проходження, пружних парамет
рів. Встановлені кореляційні залежності між петрофізичними параметрами. У 
зв' язку з високою неоднорідністю досліджених порід окремі параметри деяких 
зразюв не вдалося визначити. 

Густина. Об' ємна густина досліджених порід визначалася шляхом ділення 
маси зразка на його об'єм. Для вимірювань застосовувалися цифрові аналітичні 
ваги WPS 360/с/2 (точність ±0,001 г). Лінійні розміри зразків визначалися за 
допомогою мікрометра, точність ±0,001 мм. Густина порід змінюється в досить 
значних межах (табл. 3.28). 

Об' ємна густина сухих зразків імпактитів Болтиської западини змінюється 
від 1112 до 2311 кг/м3, при її середньому значенні 1660 кг/м3. Об' ємна густина 
порід, насичених газом, змінюється від 1338 до 2342 кг/мз, при середньому зна
ченні 1800 кг/мз. Зроблена оцінка позірної мінералогічної густини порід, яка 
змінюється від 2490 до 2634 кг/мз, за її середнім значенням 2569 кг/мз. Мініма
льні значення густинних параметрів порід Болтиської западини зафіксовані для 

. . . 

зювпу, а максимальн1 -для 1мпактиту. 
Об' ємна густина сухих зразків порід Оболонської структури змінюється 

від 1914 до 2677 кг/м3, при її середньому значенні 2275 кг/м3, а порід насичених 
гасом - від 2018 до 2691 кг/мз, при середньому значенні 2340 кг/мз. Зроблена 
оцінка позірної мінералогічної густини порід, яка змінюється від 2591 до 
2775 кг/мз, при середньому значенні 2693 кг/мз. Мінімальні значення густинних 
параметрів досліджених порід Оболонської імпактної структури зафіксовані 
для брекчії, а максимальні-для гнейсограніту. 

Об' ємна густина сухих зразків досліджених порід Іллінецької імпактної 
структури змінюється від 1444 до 2364 кг/мз, при її середньому значенні 
1999 кг/мз. Об' ємна густина порід, насичених газом, змінюється від 1614 до 
2390 кг/мз, при середньому значенні 2087 кг/мз. Зроблена оцінка позірної міне
ралогічної густини порід, яка змінюється від 2521 до 2657 кг/м3, при середньо
му значенні 2568 кг/м . 

Широкі межі коливання об' ємної та позірної мінералогічної густини свід-
. . . . . .. . 

чать про мшлиюсть штолопчного складу зразюв керна та 1х пористост�. 
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Табл. 3.28. Фільтраційно-ємнісні параметри зразків керна імпактних структур [132] 

Номер Номер Інтер-
зразка сверд. вал, м 

БЛ-101 42/11 584,5 
БЛ-102 42/11 583,6 
БЛ-103 42/11 582,5 
БЛ-104 42/11 581,3 
БЛ-105 42/11 585,8 
БЛ-106 42/11 586,3 
БЛ-107 42/11 588,4 
БЛ-107/1 42/11 588,4 
БЛ-108 42/11 589,4 
БЛ-108/1 42/11 589,4 
БЛ-109 42/11 591,0 
БЛ-109/1 42/11 591,0 
БЛ-110 42/11 592,0 
БЛ-111 42/11 593,0 
БЛ-112 42/11 594,2 
БЛ-112/1 42/11 594,2 
БЛ-113 42/11 595,3 
БЛ-113/1 42/11 595,3 
БЛ-114 42/11 596,5 
БЛ-115 42/11 597,5 
БЛ-115/1 42/11 597,5 

06-1 5301 781,5 
06-2 5301 824 
06-3 5302 770 
06-3/1 5302 770
06-4 5302 977 
06-5 5302 977 
06-6 5302 1004 
06-6/1 5302 1004
06-7 5302 1009 
06-8 5302 1024 

1-і
2-і
3-і
4-і
6-і
7-і
8-і
8а-і
9-і
10-і
11-і
1 la-i

Порода 
Густина, кг/м' 

нас�. насич. �:�озірна 
повп- газом мшерало-
рям пч. 

Болтиська сто vкm_vpa 

Зювіт 1354 1541 2559 
Зювіт 1154 1375 2602 
Зювіт 1112 1338 2593 
Зювіт 1505 1675 2634 
Зювіт 1303 1499 2585 
Зювіт 1415 1594 2581 
Зювіт 1544 1701 2557 
Зювіт 1567 1722 2572 
Зювіт 1592 1743 2573 
Зювіт 1519 1682 2583 

Імпактит 1464 1635 2578 
Імпактит 1517 1681 2590 
Імпактит 2086 2156 2540 
Імпактит 1669 1808 2572 
Імпактит 1876 1982 2569 
Імпактит 1734 1863 2567 
Імпактит 2132 2193 2522 
Імпактит 2210 2255 2490 
Імпактит 2311 2342 2504 
Імпактит 1970 2064 2583 
Імпактит 1823 1941 2598 

Оболонська cmovкmvpa 

Брекчія 1914 2018 2591 
Граніт 2666 2667 2672 
Брекчія 2096 2183 2683 
Брекчія 2129 2216 2725 

Гнейсограніт 2677 2691 2775 
Брекчія 2399 2445 2717 
Гнейс 2403 2460 2730 
Гнейс 2273 2366 2706 

Брекчія 2100 2185 2672 
ІQ-ШІІ порода 2089 2174 2660 

Іллінецька cmpvкmvpa 

Імпактит 2293 2347 2657 
Імпактит 2102 2173 2562 
Імпактит 1713 1843 2558 
Імпактит 1444 1614 2537 
Імпактит 2216 2272 2578 
Імпактит 2364 2390 2530 
Імпактит 2244 2287 2521 
Імпактит 2355 2382 2526 
Імпактит 2310 2348 2557 
Імпактит 1645 1792 2614 
Імпактит 1627 1775 2592 
Імпактит 1678 1818 2590 
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Пористість, % Пррни- Кзалиш-
кового насич. насич. КНІС:9', нафтона-азотом газом фм сичення 

34,2 30,8 
44,5 38,5 1,240 

40,0 
31,6 27,3 0,47 
36,7 33,0 
34,2 29,2 0,589 0,51 
27,0 24,7 0,032 0,67 
27,6 24,3 0,042 0,64 
25,4 23,6 0,030 0,58 
28,6 25,9 0,042 0,54 
30,9 27,5 1,614 0,3 
29,0 26,1 2,505 0,33 
11,6 9,8 0,0001 0,8 
26,7 21,3 2,059 0,5 
17,3 15,6 0,769 0,48 
20,8 19,4 0,819 0,52 
11,5 8,4 0,82 
7,5 6,0 0,87 
4,9 4,0 0,83 
16,9 13,5 0,53 
23,6 17,5 0,57 

14,3 
0,8 0,1 0,0001 
14,5 12,3 0,028 0,85 
14,2 12,3 0,86 
3,1 1,8 0,0001 0,86 

6,2 
9,2 7,6 0,023 0,59 
14,7 13,4 0,236 
12,5 12,0 0,119 0,50 
13,5 12,0 0,44 

9,5 7,4 0,025 0,76 
12,7 9,9 0,88 
23,3 19,8 0,014 0,78 
29,3 27,5 
9,1 7,5 0,69 
6,1 3,4 0,86 
8,8 5,8 0,82 
5,4 3,5 0,77 
8,4 5,1 
24,2 22,7 0,85 
26,6 22,9 0,375 0,76 
23,4 21,4 0,020 
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Пористість. Пористість гірської породи визначається сукупністю порож
нин в мінеральному скелеті породи. Розрізняють загальну, відкриту та ефекти
вну пористості. Коефіцієнт загальної пористості kп дорівнює відношенню 
об'єму всіх пор Vn до об'єму сухого зразка Vc. Залежно від структури і текстури 
порід спостерігається різна структура поро вого простору, яка може бути охара
ктеризована відкритою і ефективною пористістю та параметром форматів an рі-

. . зних видш пористост1. 
Відкрита пористість визначалася ваговим методом з використанням циф

рових аналітичних ваг WPS 360/с/2 при насиченні зразків порід газом з викори
станням стандартних методик, а також способом насичення зразка азотом під 
тиском, за допомогою спеціально розробленої установки (для зразків з яких 
вдалося виготовити циліндри). За результатами лабораторних вимірювань вста
новлено, що значення відкритої пористості, визначені ваговим методом при на
сиченні зразків керна газом, змінюються від 4 до 40 % при середньому значенні 
22,2 % (Болтиська структура). Пористість досліджених порід Оболонської ім
пактної структури змінюються від 0,1 до 14,3 % при середньому значенні 9,2 %. 
Пористість досліджених імпактитів Іллінецької імпактної структури змінюється 
від 3,4 до 27,5 % при середньому значенні 13,1 %. 

Відкрита пористість «за азотом», яка визначена за допомогою насичення су
хих циліндричних зразків азотом під тиском 0,25 мПа, має дещо підвищені зна
чення і змінюється від 4,9 до 44,5 % при середньому значенні 24,5 % (Болтиська 
структура). Пористість досліджених порід Оболонської структури для газу змі
нюються від 0,8 до 14,5 % при середньому значенні 10,2 %. Мінімальні значення 
пористості зафіксовані для граніту, а максимальні - для брекчії та тріщинуватого 
гнейсу з пегматоїдними прожилками. Пористість імпактитів Іллінецької імпакт
ної структури за азотом змінюється від 5,4 до 29,3 % при середньому значенні 
15,6 %. Зростання значень відкритої пористості при насичення азотом поясню-

. . . . ється прониканням газу в кашлярю пори у яю не може проникнути рщина. 
Середня відносна похибка визначень коефіцієнта пористості становила 

1,5 %. 
За значеннями відкритої пористості досліджені породи належать до II

V класів колекторів (пористість від високої до дуже низької). Більшість дослі
джених різновидів порід належить до V класу (пористість дуже низька). До 
ІІ класу колекторів (пористість висока) належать в основному зювіти Болтись
кої западини. До ІІІ класу колекторів (пористість середня) належать імпактити 
Болтиської та Оболонської структур. 

Кореляційні залежності (рис. 3.56) між відкритою пористістю порід, ви
значеною методами гщростатичного зважування та газоволюметричним має ви
гляд: k

п
,гас =0,895·k

п
,азат-О,514, при R2=0,989, де k

п
,азот - пористість, визначена на-

сиченням азотом; k
п
,гас - пористість, визначена насиченням гасом. 
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Рис. 3.56. Кореляційна залежність між відкритою пористістю порід, визначеною 

гідростатичним зважуванням та газоволюметричним методом [132] 

Проникність. Проникність порід-колекторів нафти і газу може змінювати
ся в діапазоні від 0,1 до 1000 або більше фм

2
• Якість колектору обумовлена йо

го проникністю, останню можна розцінювати як: низька, якщо k< 1; задовільна, 
якщо 1 <k<10; середня, якщо 10<k<50; висока, якщо 50<k<250; і дуже висока, 
якщо k>250 фм

2
• Колектори, які мають проникність нижчу 1 фм

2
, вважаються 

щільними. Такі низькі проникності зазвичай спостерігаються в матриці вапня
ків та в щільних газоносних пісковиках. Методи інтенсифікації, такі як гідроро
зрив і кислотна обробка пласта, підвищують проникність порід і дозволяють 
вести видобуток з таких слабкопроникних колекторів, які раніше вважалися не
кондиційними. Всього 50 років тому щільними вважалися породи з проникніс
тю 50 фм

2 
і нижче. 

Коефіцієнт проникності зразків керна експериментально визначався в пет
рофізичній лабораторії методом стаціонарної фільтрації азоту за допомогою 
спеціально розробленої установки. Вимірювання зразків (два цикли вимірю
вання) виконувалися після екстрагування їх у хлороформі і спиртобензольній 
сум1ш1 згідно із загальноприйнятою методикою. 

За результатами лабораторних вимірювань встановлено, що значення кое
фіцієнта проникності зразків змінюються від 0,0001 фм

2 
до 2,505 фм

2 
при сере

дньому значенні 0,812 фм
2 

(Болтиська структура). Коефіцієнт проникності до
сліджених порід Оболонської імпактної структури змінюється від 0,0001 до 
0,236 фм

2 
при середньому значенні 0,068 фм

2
• Значення коефіцієнта проникнос

ті зразків змінюються від 0,014 до 0,375 фм
2 

при середньому значенні 0,108 фм
2

для досліджених імпактитів Іллінецької структури. Середня відносна похибка 
визначень коефіцієнта проникності склала 2,3 %. 

За значеннями коефіцієнта проникності досліджені породи належать до 
III-V класів колекторів (проникність від середньої до дуже низької).До ІІІ класу
колекторів (проникність середня) належать деякі різновиди зювітів та імпакти
тів Болтиської структури. Більшість досліджених порід належить до IV-V класу
колекторів (проникність низька і дуже низька).
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Питомий електричний опір. Електричний опір речовини кількісно оціню

ється величиною питомого електричного опору (Ом·м), яка характеризує про
тидію одиниці об'єму речовини (гірських порід, вод і т. ін.) проходженню елек
тричного струму. Питомий електричний опір визначається речовинним складом 

. . 

породи, температурою 1 тиском, при яких вим1рюється ця величина. 
Лабораторні електрометричні вимірювання зразків виконані в сухому стані 

за температури 20 °С за допомогою цифрового RLС-метра МНС-11 ОО, який до-
. . . .

зволяє виконувати високоточю вим1рювання електричного опору в д�апазою 
від 1 о·6 до 10

12 
Ом з цифровим записом на ЕОМ за спеціальною програмою. Ла

бораторні вимірювання електричного опору виконувались на частоті 1 ООО Гц за 
двохелектродною схемою. Циліндричні зразки при вимірюванні вставлялися у 
спеціальний кернотримач з електродами, що не поляризуються, які виготовлені 
із спеціальної графітизованої гуми. Результати вимірювань наведені в 
табл. 3.29. Середня відносна похибка визначення електричного опору становила 
3%. 

За результатами лабораторних вимірювань встановлено, що спостеріга
ються значні варіації питомого опору досліджених порід. Питомий електричний 
опір сухих екстрагованих зразків (питомий електричний опір мінерального ске

лету) Болтиської западини змінюється від 217 820 до 3918640 Ом-м при серед

ньому значенні 1 209 280 Ом·м. При цьому електричний опір зразків, насичених 

газом, змінюється від 898 860 до 5 742 200 Ом·м при середньому значенні 

3 451 470 Ом-м. 
Питомий електричний опір сухих екстрагованих зразків досліджених порід 

(питомий електричний опір мінерального скелету) Оболонської імпактної стру

ктури змінюється від 19 870 до 1 007 230 Ом·м при середньому значенні 

326 450 Ом·м. При цьому електричний опір зразків, насичених газом, змінюєть

ся від 33 250 до 4 466 770 Ом·м при середньому значенні 1 299 500 Ом·м. 
Питомий електричний опір сухих екстрагованих зразків імпактитів (пито

мий електричний опір мінерального скелету) Іллінецької структури змінюється 

від 332 750 до 8309 350 Ом·м при середньому значенні 2 427 030 Ом·м. При на
сиченні газом електричний опір зразків змінюється вщ 805 230 до 

37 984 120 Ом·м при середньому значенні 12 027 850 Ом·м. 
Слід зазначити, що питомий електричний опір мінерального скелету до-

. . . . . . 

сшджених порщ, в цшому, має шдвищею значення, що пояснюється неоднорщ-
ностями в текстурі порід. Підвищений вміст глинистого матеріалу в дослідже
них породах не дав можливості наситити зразки моделлю пластової води і ви
значити їхній відносний опір та побудувати відповідні залежності. 
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Табл. 3.29. Питомий електричний опір порід імпактних структур [132] 

Номер Номер св. Інтервал, м Порода Питомий електричний опір, Ом·м 
зразка сухі зразки насичені газом 

Болтиська cmovкmvpa 

БЛ-101 42/11 584,5 Зювіт 
БЛ-102 42/11 583,6 Зювіт 3 918 641 
БЛ-103 42/11 582,5 Зювіт 
БЛ-104 42/11 581,3 Зювіт 
БЛ-105 42/11 585,8 Зювіт 
БЛ-106 42/11 586,3 Зювіт 464 124 2 895 713 
БЛ-107 42/11 588,4 Зювіт 257 825 1 254 996 
БЛ-107/1 42/11 588,4 Зювіт 743 772 993 226 
БЛ-108 42/11 589,4 Зювіт 1 307 854 4 057 810 
БЛ-108/1 42/11 589,4 Зювіт 1 552 311 3 708 134 
БЛ-109 42/11 591,0 Імпактит 414 692 5 144 110 
БЛ-109/1 42/11 591,0 Імпактит 276 741 5 697 644 
БЛ-110 42/11 592,0 Імпактит 217 821 898 863 
БЛ-111 42/11 593,0 Імпактит 1 700 373 3 612 731 
БЛ-112 42/11 594,2 Імпактит 2 287 844 4 549 742 
БЛ-112/1 42/11 594,2 Імпактит 1 885 340 5 742 205 
БЛ-113 42/11 595,3 Імпактит 
БЛ-113/1 42/11 595,3 Імпактит 
БЛ-114 42/11 596,5 Імпактит 
БЛ-115 42/11 597,5 Імпактит 
БЛ-115/1 42/11 597,5 Імпактит 693 326 2 862 516 

Оболонська cmovкmvpa 

06-1 5301 781,5 Брекчія 
06-2 5301 824 Граніт 632 896 693 379 
06-3 5302 770 Брекчія 231 919 71 501 
06-3/1 5302 770 Брекчія 24 762 43 493 
06-4 5302 977 Гнейсограніт 29 782 33 249 
06-5 5302 977 Брекчія 
06-6 5302 1004 Гнейс 19 872 62 799 
06-6/1 5302 1004 Гнейс 119 484 
06-7 5302 1009 Брекчія 1 007 226 4 466 767 
06-8 5302 1024 Q-ПШпорода 545 627 3 725 338 

Іллінецька стоvктура 

1-і Імпактит 3 719 136 17 451 321 
3-і Імпактит 1 351 602 13 880 718 
6-і Імпактит 8 309 351 37 984 120 
7-і Імпактит 388 602 
8-і Імпактит 332 754 805 236 
8а-і Імпактит 448 767 985 312 
10-і Імпактит 3 592 665 
11-і Імпактит 2 117 630 8 236 900 
1 la-i Імпактит 1 582 748 4 851 305 

Петроакустичні дослідження. В акустичних методах використовуються 
пружні хвилі різних частот f: інфразвукові з частотами меншими 16 Гц, звукові 
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з діапазоном частот від 16 до 2· 104 Гц і ультразвукові із частотами більше 
2· 104 Гц. Хоча високочастотні пружні коливання швидко згасають із відстанню 
й область їхнього можливого застосування обмежена, підвищення діапазону ча
стот дозволяє домогтися високої роздільної здатності методів визначення пру
жних властивостей гірських порід. 

Швидкість поширення пружної хвилі вздовж променю залежить від пруж
них властивостей і густини середовища, а також від типу хвилі. Властивості 
пружних тіл визначаються модулем їхнього повздовжнього розтягу й коефіціє
нтом поперечного стиснення. 

При акустичних дослідженнях гірських порід вимірюють кінематичні й 
динамічні характеристики повздовжніх і поперечних хвиль. Кінематичні харак
теристики визначають швидюсть поширення пружних хвиль у породах. 

Методика ультразвукових вимірювань фазових швидкостей пружних 
. . 

хвиль прських порщ повинна задовольняти жорстким вимогам, що випливають 
з умов квазіоднорідності геологічного середовища. Передусім це стосується ви
бору системи координат, в якій представляються тензорні матриці акустичних і 
пружних постійних текстур гірських порід та розрізненні - ефекту неоднорід
ності, обумовленого недосконалістю будови текстури. Враховується також 
ефект анізотропії, який обумовлений просторовою упорядкованістю структур
них елементів текстури. При вимірюванні фазових швидкостей різної поляри
зації бралося до уваги, що в сильно анізотропних породах спостерігаються ін
тенсивні ефекти акустичного двопроменевого заломлення хвилі поперечної по-

...

ляризацн. 
Вибір розміру зразка здійснюється відповідно до умови квазіоднорідності 

V>>Ln (де Ln - характерний розмір структурних неоднорідностей гірської поро
ди) і л>>Ln, л- довжина хвилі), згідно з якою макроскопічний об'єм зразка гір
ської породи повинен у багато разів перевищувати характерні розміри її струк
турних неоднорідностей. Для переважної більшості гірських порід оптималь
ним можна вважати розмір зразка 25-30 мм. 

Для досягнення високої точності при вимірюваннях фазових швидкостей 
ультразвукових хвиль в зразках гірських порід необхідно враховувати взаємно 
виключаючі умови. З одного боку, для досягнення високої точності визначення 

. . . 

часу розповсюдження хвиш в зразку, доцшьно проводити вим1рювання на мак-
симально можливій частоті, але з іншого боку - високочастотні коливання 
швидше затухають, що спричиняє спотворення частотного спектра і форми ім-

. . 

пульсу, а також проявляється частотна дисперс1я швидкосп. 
Під час досліджень у зразках, що сильно поглинають енергію хвилі, акус

тичний зондуючий імпульс повинен мати добре виражений максимум спектра
льної щільності на несучій частоті та задовольняти умові монохромності стаці
онарного спектра. Його тривалість повинна бути такою, щоб забезпечити стаці
онарний режим коливань в акустичному імпульсі, який розповсюджується в 
зразку гірської породи. Синфазне зіставлення сигналів здійснюється в стаціона
рній області імпульсного сигналу. 
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При проведенні ультразвукових вимірювань фазових швидкостей також 
бралися до уваги дифракційні ефекти, які обумовлені розмірами п'єзоелектрич
них випромінювачІв І приймачів ультразвукових хвиль та анізотропією гірських 
порід. Діапазон частот установки становить від 0,3 до 5 мГц. Зразки для дослі
джень мають бути правильної форми з добре пришліфованими поверхнями ви
міру бажано форми циліндра для повного циклу петроакустичних досліджень. 
На І етапі вимірюються мікрометром товщини всіх напрямків вимірювань пру
жних хвиль не менш як три рази (в мм). На П етапі проводиться визначення фа
зової швидкості повздовжньої хвилі. 

Для дослідження швидкостей поширення пружних хвиль в гірських поро
дах застосовано імпульсно-фазовий ультразвуковий метод. Лабораторні вимі
рювання виконувались за допомогою цифрової установки «Керн-4» із записом 
на ЕОМ. Ефективна фазова швидкість поширення пружної хвилі v* обчислю
ється за формулою: 

l 
v*=---

2(t - t
0

)' 

де l - довжина зразка; t0 - час поширення ультразвукової хвилі в затримках; t -
час поширення ультразвукової хвилі за наявності між затримками зразка. 

Вимірювання швидкості повздовжніх хвиль здійснювалося на зразках, орі
єнтованих вздовж нашарування. При контрольних вимірюваннях на еталонах та 
зразках було встановлено, що відносна похибка вимірювань не перевищує 2-
3 % для повздовжніх хвиль. 

Ультразвукові дослідження зразків було проведено при різних станах (піс
ля екстрагування та при повному насиченні газом). За даними інверсії швидко
сті повздовжніх хвиль встановлені значні варіації швидкості та інтервального 

. . 

часу проходження пружних хвиль матриц� твердого скелету, що викликано змІ-
нами літологічного складу зразків порід. Швидкість повздовжніх хвиль для су
хих зразків порід Болтиської западини змінюється від 1498 до 4538 м/с при се
редньому значенні 2918 м/с. Інтервальний час, визначений для сухих зразків 
порід Болтиської западини, після екстрагування змінюється від 220 до 
688 мкс/м при середньому значенні 391 мкс/м. 

Швидкість поперечних хвиль для сухих зразків порід Болтиської западини 
змінюється від 2139 до 2854 м/с при середньому значенні 2619 м/с. Інтерваль
ний час визначений для сухих зразків після екстрагування змінюється від 350 
до 468 мкс/м при середньому значенні 386 мкс/м (табл. 3.30). Слід зазначити, 

. . . 

що при вимІрюваню швидкостІ поперечних хвиль виникли ускладнення викли-
кані суттєвою неоднорідністю досліджених порід, тому визначити цей параметр 
для деяких зразюв не вдалося. 

Для зразків порід Болтиської западини, насичених газом, швидкість повздо
вжніх хвиль змінюється від 2441 до 5258 м/с при середньому значенні 3698 м/с, а 
інтервальний час - від 190 до 387 мкс/м, при середньому значенні 277 мкс/м. 
Швидкість поперечних хвиль порід западини, насичених газом, змінюється від 
2138 до 2864 м/с при середньому значенні 2619 м/с. Інтервальний час змінюється 
від 349 до 468 мкс/м при середньому значенні 3 86 мкс/м. 
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Номер Но-

зразка мер 
св. 

БЛ-101 42/11 
БЛ-102 42/11 
БЛ-103 42/11 
БЛ-104 42/11 
БЛ-105 42/11 
БЛ-106 42/11 
БЛ-107 42/11 
БЛ-107/1 42/11 
БЛ-108 42/11 
БЛ-108/1 42/11 
БЛ-109 42/11 
БЛ-109/1 42/11 
БЛ-110 42/11 
БЛ-111 42/11 
БЛ-112 42/11 
БЛ-112/1 42/11 
БЛ-113 42/11 
БЛ-113/1 42/11 
БЛ-114 42/11 
БЛ-115 42/11 
БЛ-115/1 42/11 
06-1 5301 
06-2 5301 
06-3 5302 
06-3/1 5302 
06-4 5302 
06-5 5302 
06-6 5302 
06-6/1 5302 
06-7 5302 
06-8 5302 
2-і
3-і
6-і
7-і
8-і
8а-і
9-і
10-і
11-і
1 la-i

4. Петрофізичні особливості порід

Табл. 3.30. Швидкість пружних хвиль та інтервальний час 

досліджених порід пошукових свердловин [132] 

Повздовжні хвилі Поперечні хвилі 

Інтер- швидкість, інтервальний швидкість, м/с інтервальний

вал,м Порода м/с час, мкс/м час, мкс/м 

сухі нас. сухі нас. сухі нас. сухі нас. 
гасом гасом гасом гасом 

584,5 Зювіт * * * * 

583,6 Зювіт * * 2441 * 

582,5 Зювіт * * * * 

581,3 Зювіт * * * * 

585,8 Зювіт * * * * 

586,3 Зювіт * * 2592 * 386
588,4 Зювіт 2889 1529 346 1529 3292 * 304
588,4 Зювіт 2370 1466 422 1466 3257 * 307
589,4 Зювіт 1625 * 615 2939 * 340
589,4 Зювіт 1676 * 597 3623 * 276
591,0 Імпактит 1703 * 587 2720 * 368 
591,0 Імпактит 1498 * 668 3166 * 316 
592,0 Імпактит 4369 2744 229 364 5005 2783 200 359 
593,0 Імпактит 2881 * 347 3329 * 300
594,2 Імпактит 3019 * 331 3556 * 280
594,2 Імпактит 3415 2139 293 468 3903 2138 256 468 
595,3 Імпактит 2555 2774 391 360 4760 2786 210 359 
595,3 Імпактит 4538 2781 220 360 4715 2696 212 371 
596,5 Імпактит 4526 2854 221 350 5258 2864 190 349 
597,5 Імпактит 3138 2025 319 494 4184 * 239
597,5 Імпактит 3570 2421 280 413 4123 2446 243 409 
781,5 Брекчія 
824 Граніт 6274 3670 159 272 6575 3603 152 278 
770 Брекчія 3567 2462 280 406 4112 2452 243 408 
770 Брекчія 3828 2440 261 410 4134 2282 242 438 
977 Гнейсограніт 5024 3066 199 326 5389 3148 186 318 
977 Брекчія * * 4320 * 231
1004 Гнейс 2606 * 384 4688 * 213
1004 Гнейс 3345 * 299 3590 * 279
1009 Брекчія 3273 2562 306 390 4022 * 249
1024 Q-ПШпорода 4365 2891 229 346 4611 2821 217 354 

Імпактит 4109 4449 243 225 2433 2435 411 411 
Імпактит 3714 4006 269 250 1975 2068 506 484 
Імпактит 3472 4718 288 212 * * 

Імпактит 4236 4794 236 209 2697 2626 371 381 
Імпактит 4616 4837 217 207 2494 2580 401 388 
Імпактит 4466 5182 224 193 2628 2638 381 379 
Імпактит 3862 4779 259 209 2483 2577 403 388 
Імпактит 3759 4016 266 249 * * 

Імпактит * 4013 249 * * 

Імпактит 2550 4101 392 244 * * 

* Відсутній сигнал.
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Швидкісні параметри визначались також для порід Оболонської структури. 
Швидкість повздовжніх хвиль для сухих зразків порід змінюється від 2606 до 
6274 м/с при середньому значенні 4035 м/с. Інтервальний час, визначений для 
сухих зразків порід, після екстрагування змінюється від 159 до 384 мкс/м при 
середньому значенні 265 мкс/м. 

Швидкість поперечних хвиль для сухих зразків порід Оболонської імпакт
ної структури змінюється від 2440 до 3670 м/с при середньому значенні 
2849 м/с. Інтервальний час визначений для сухих зразків після екстрагування 
змінюється від 272 до 410 мкс/м при середньому значенні 358 мкс/м. 

Для порід Оболонської структури, насичених газом, швидкість повздовж
ніх хвиль змінюється від 3590 до 6575 м/с при середньому значенні 4605 м/с, а 
інтервальний час - від 152 до 279 мкс/м, при середньому значенні 224 мкс/м. 
Швидкість поперечних хвиль порід структури, насичених газом, змінюється від 
2282 до 3603 м/с при середньому значенні 2907 м/с. Інтервальний час змінюєть
ся від 278 до 438 мкс/м при середньому значенні 354 мкс/м. 

Швидкість повздовжніх хвиль для сухих зразків імпактитів Іллінецької 
структури змінюється від 2550 до 4616 м/с при середньому значенні 3865 м/с. 
Інтервальний час, визначений для сухих зразків порід після екстрагування, змі
нюється від 217 до 392 мкс/м при середньому значенні 266 мкс/м. 

Швидкість поперечних хвиль для сухих зразків порід Іллінецької структу
ри змінюється від 1975 до 2697 м/с при середньому значенні 2452 м/с. Інтер
вальний час, визначений для сухих зразків після екстрагування, змінюється від 
371 до 506 мкс/м при середньому значенні 412 мкс/м. 

Для порід Іллінецької структури, насичених газом, швидкість повздовжніх 
хвиль змінюється від 4006 до 5182 м/с при середньому значенні 4490 м/с, а ін
тервальний час змінюються від 193 до 250 мкс/м, при середньому значенні 
225 мкс/м. Швидкість поперечних хвиль порід структури, насичених газом, 
змінюється від 2068 до 2638 м/с при середньому значенні 2487 м/с. Інтерваль
ний час змінюється від 379 до 484 мкс/м при середньому значенні 405 мкс/м. 

Кореляційний зв' язок інтервального часу dt та пористості п, визначений у 
лабораторних умовах для насичених повітрям зразків, має вигляд: 

dt = 6,235 ·п+ 164,15 , при R2=0,851. 

Графік цієї залежності представлений на рис. 3.57. 
Кореляційна залежність інтервального часу dt від об' ємної густини р, ви

значена в лабораторних умовах для насичених гасом зразків, має вигляд: 
dt = 3 · 106 • р-1·

247
, при R2=0,762. 

Графік цієї залежності представлений на рис. 3.58. 
У результаті лабораторних досліджень визначені пружні параметри дослі

джених порід: коефіцієнт Пуассона, модулі Юнга та зсуву. Дані про пружні па
раметри зразків порід наведені в табл. 3.31. 

Коефіцієнт Пуассона для сухих зразків порід Болтиської западини зміню
ється від 0,318 до 0,419 при середньому значенні 0,375, а зразків насичених га
зом- від 0,393 до 0,413 при середньому значенні 0,404. Коефіцієнт Пуассона 
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та інтервальним часом (dt) для зразків, насичених повітрям [132) 
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Рис. 3.58. Кореляційна залежність між об'ємною густиною (р) 

та інтервальним часом (dt) для зразків, насичених rазом [132) 

для сухих зразків порід Оболонської імпактної структури змінюється від 0,279 
до 0,397 при середньому значенні 0,356, а зразків, насичених газом, - від 0,385 
до 0,412 при середньому значенні 0,399. Для сухих імпактитів Іллінецької імпа
ктної структури коефіцієнт Пуассона змінюється від 0,37 до 0,418 при серед
ньому значенні 0,394, а зразків насичених гасом - від 0,412 до 0,426 при серед
ньому значенні 0,417. 

Модуль Юнга для сухих зразків порід Болтиської западини змінюється від 
9,31 до 51,81 ГПа при середньому значенні 28,26 ГПа, а зразків, насичених га
зом, - від 24,04 до 54,28 гпа при середньому значенні 41,87 гпа. Цей параметр 
для сухих зразків порід Оболонської імпактної структури змінюється від 34, 15 
до 100,3 ma при середньому значенні 53,62 ma, а зразків, насичених газом, -
від 31,55 до 97,75 ГПа при середньому значенні 57,85 ГПа. Для сухих імпакти
тів Іллінецької імпактної структури модуль Юнга змінюється від 18,94 до 
4 7,22 ГПа при середньому значенні 3 7,4 ГПа, а зразків насичених гасом - від 
22,44 до 47,26 ГПа (середнє 40 ГПа). 
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Табл. 3.31. Пружні параметри зразків керна пошукових свердловин [132] 

Сухі породи Насичені гасом 

Номер Номер Інтер-
Порода КПуас-

модуль модуль 
КПуас-

модуль модуль 
зразка св. вал,м Юнга, зсуву, Юнга, зсуву, 

сона 
гпа гпа 

сона 
гпа гпа 

Болтиський кратер 

БЛ-107 42/11 588,4 Зювіт 0,419 10,24 3,61 
БЛ-107/1 42/11 588,4 Зювіт 0,382 9,31 3,37 
БЛ-110 42/11 592,0 Імпактит 0,377 43,25 15,70 0,409 47,05 16,70 
БЛ-112/1 42/11 594,2 Імпактит 0,378 21,87 7,93 0,412 24,04 8,51 
БЛ-113 42/11 595,3 Імпактит 0,318 25,67 16,40 0,397 47,55 17,02 
БЛ-113/1 42/11 595,3 Імпактит 0,384 47,33 17,09 0,402 45,96 16,39 
БЛ-114 42/11 596,5 Імпактит 0,376 51,81 18,83 0,413 54,28 19,21 
БЛ-115 42/11 597,5 Імпактит 0,369 22,11 8,08 0,500 0,00 0,00 
БЛ-115/1 42/11 597,5 Імпактит 0,351 28,86 10,68 0,393 32,36 11,61 

Оболонський кратер 

06-2 5301 824 Граніт 0,397 100,3 35,91 0,412 97,75 34,62 
06-3 5302 770 Брекчія 0,344 34,15 12,71 0,392 36,54 13,13 
06-3/1 5302 770 Брекчія 0,373 34,80 12,68 0,410 32,55 11,54 
06-4 5302 977 Гнейсограніт 0,386 69,72 25,16 0,397 74,50 26,66 
06-8 5302 1024 Q-ПШпорода 0,360 47,47 17,46 0,385 47,92 17,30 

Іллінецька імпактна структура 

2-і Імпактит 0,394 34,69 12,45 0,412 36,39 12,89 
3-і Імпактит 0,418 18,94 6,68 0,423 22,44 7,88 
7-і Імпактит 0,373 47,22 17,20 0,412 46,54 16,48 
8-і Імпактит 0,415 39,48 13,96 0,417 43,15 15,22 
8а-і Імпактит 0,395 45,40 16,27 0,426 47,26 16,58 
9-і Імпактит 0,370 39,02 14,24 0,415 44,13 15,59 

Модуль зсуву для сухих зразків порід Болтиської западини змінюється від 
3,37 до 18,83 ГПа при середньому значенні 11,3 ГПа, а зразків, насичених га
зом, - від 8,51 ДО 19,21 ГПа при середньому значенні 14,91 ГПа. Цей параметр 

для насичених газом зразків порід Оболонської структури змінюється від 12,68 
до 35,91 ГПа при середньому значенні 19,62 ma, а зразків, насичених газом, -
від 11,54 до 34,62 ГПа при середньому значенні 20,65 ГПа. Для сухих імпакти

тів Іллінецької імпактної структури модуль зсуву змінюється від 6,68 до 
1 7,2 ГПа при середньому значенні 13 ,46 ГПа, а зразків насичених гасом - від 
7,88 ДО 16,58 ГПа при середньому значенні 14,1 ГПа. 

Аналіз даних акустичних вимірювань свідчить про неоднорідність дослі
джених порід, що проявляється в дисперсії їх пружних параметрів. Внаслідок 
суттєвої неоднорідності порід спостерігається відсутність акустичного сигналу 
для деяких зразюв. 
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5. ГЕОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОРІД І ГАЗІВ

Імпактні структури в світі досить детально досліджуються завдяки вели
кому їх значенню для розуміння катастрофічних подій в історії Землі та певній 
перспективності на корисні копалини, зокрема алмази, горючі сланці та ін. За 
недавніми повідомленнями російських ЗМІ, ресурси імпактних алмазів однієї з 
найбільших імпактних структур світу - Попігайської - становлять трильйони 
каратів. Досить значні запаси горючих сланців виявлені в багатьох імпактних 
структурах. В Україні достовірно діагностовано 7 імпактних структур, із яких 
найкраще вивчена Болтиська, зокрема завдяки збагаченню вуглистими (горю
чими) сланцями, запаси яких підраховані і перебувають на балансі ДКЗ. В по
передніх роботах нами [50] оцінені ресурси вуглеводневих газів в сланцях за
падини. Перспективними щодо вуглеводневої сировини вважаються також 
Оболонський та Ротмистрівський кратери, але достовірних даних щодо практи
чної реалізації та уточнення таких перспектив ще не отримано. Найдетальніше 
вивчені геохімічні властивості порід та газів Болтиської структури. 

5.1. Болтиська структура 

Нами були детально вивчені як сланцеві горизонти западини, так і імпак
тити в нижніх горизонтах Болтиської структури [132]. Порівняння вмісту вуг
лецю в породах свідчить про різке збагачення сланцевих горизонтів вуглецеви
ми компонентами, особливо Сорг. (табл. 3.32). У той же час важко пояснити зба
гачення деяких проб зювітів (пр. БЛ-1 О 1) вуглецем майже до рівня його вмісту 

. . 

в осадових аргшпах, причому ЦІ зювпи знаходяться значно нижче в розр1з1 ВІД 
осадових порід. Дещо незвичним можна вважати також підвищений вміст кар
бонатів в окремих пробах імпактитів (зокрема, пр. БЛ-104). Не виключено, що 
таке збагачення викликане ендогенною карбонатизацією, спровокованою удар
ним метаморфізмом. Відповідь на таке припущення може дати ізотопний аналіз 
вуглецю карбонатів та ОР. 

Хімічний склад газовмісних порід Болтиської структури є типовим для ар
гілітів аркозового складу, вирізняється хіба що проба 55-БЛ, яка явно складена 
карбонатами, практично винятково кальцитом (табл. 3.33). Високий вміст гли-

. . . 

позему свІДчить про суттєву перевагу польовошпатових та глинистих мшералш 
над кварцом. Можна стверджувати також про дуже незначний домішок рудних 
мінералів (титаномагнетит, рідко гематит). 

Вміст мікроелементів у газовмісних породах є досить типовим для піско
виків та аргілітів (табл. 3.34). Можна відзначити лише дещо підвищений фон 
Ва, Бе та інших рідкісних елементів у пр. 47-БЛ та 48-БЛ. Платина, якою зазви
чай збагачені відклади імпактних структур, міститься в досліджуваних породах 
у фонових кількостях. 
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Табл. 3.32. Результати визначення масових часток елементів 

в сланцях та імпактитах [132] 

Номер проби Інтервал Порода Сор
г., % Н20·, % u-10·4 %

' СО2 карб., % 

БЛ-50 279,0 Чорні сланці 31,36 1,26 0,28 

БЛ-47 287,5 Вуглисті сланці 36,26, 1,42 0,41 

БЛ-55 320,1 Сірі аргіліти 5,44 2,54 16,50 

БЛ-54 323,1 Чорні сланці 38,01 2,77 0,28 

БЛ-104 581,3 Зювіт 2,56 8,54 4,7 7,42 

БЛ-103 582,5 Зювіт 1,54 8,32 6,4 3,02 

БЛ-102 583,6 Зювіт 1,04 5,34 4,7 0,11 

БЛ-101 584,5 Зювіт 3,16 4,78 4,2 0,22 

БЛ-105 585,8 Зювіт 1,00 6,16 4,0 0,28 

БЛ-106 586,3 Зювіт 1,68 9,80 9,0 1,76 

БЛ-107 588,4 Зювіт 1,26 4,56 3,8 0,14 

БЛ-108 589,4 Зювіт 1,10 0,96 4,5 0,33 

БЛ-109 591,0 Імпактит 0,70 0,44 6,1 0,10 

БЛ-110 592,0 Імпактит 0,68 0,90 5,8 0,10 

БЛ-111 593,0 Імпактит 0,66 0,86 4,3 0,10 

БЛ-112 594,2 Імпактит 0,42 0,58 4,5 0,10 

БЛ-113 595,3 Імпактит 1,26 3,66 8,0 0,10 

БЛ-114 596,5 Імпактит 1,36 5,50 11,7 0,10 

БЛ-115 597,5 Імпактит 0,62 1,04 3,6 0,10 

Табл. 3.33. Хімічний склад газовмісних порід [113] 

Номер проби Si02 Аl2Оз FeO Fе2Оз Ті02 МnО P20s СаО MgO 

47-БЛ 37,81 14,83 0,86 1,70 0,49 <0,01 0,05 1,19 0,80 

50-БЛ 40,44 16,87 0,72 1,70 0,62 <0,01 0,06 1,33 0,70 

54-БЛ 32,87 12,43 1,01 3,32 0,39 <0,01 0,06 1,89 1,00 

55-БЛ 38,22 6,76 0,57 2,58 0,22 0,08 0,05 21,66 2,30 

Продовження табл. 3.33 

Номер проби К2О Na20 s В.п.п. Сума СО2 карб. Н20· Copr. 

47-БЛ 2,06 0,89 1,15 39,03 100,43 0,41 1,42 36,26 
50-БЛ 2,31 0,89 0,95 34,20 100,44 0,28 1,26 31,36 
54-БЛ 1,68 0,72 2,07 43,76 100,43 0,28 2,77 38,01 
55-БЛ 1,16 0,61 0,80 25,08 99,79 16,50 2,54 5,44 

У той же час вміст рідкісних елементів в імпактитах Болтиської структури 
вказує на дещо підвищені значення таких літофільних елементів, як Ва, Sr, Rb, 
легких лантаноїдів (табл. 3.35). Разом з тим, вміст деяких сидерофільних еле
ментів (Ni, Cr) нижчий від кларкових значень, що пояснюється суттєво граніто
їдним профілем мішені астероїду. 
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Табл. 3.34. Вміст мікроелементів за результатами атомно-емісійного спектрального аналізу [113] 

Проба 
Ва Ве As Те Hg Sc р Sb Ge Аи Pt Cr Та ТІ РЬ V Тh Ті Mn w Ga 
10-2 10-4 

10-2 

10-2 

10-2 10-4 10-1 10-j 10-4 10-4 1 o-j 10-j 10-2 

10-2 10-j 10-2 

10-2 10-1 10-2 1 o-j 1 o-j
47-БЛ 10 6 <10 <1 <3 1 0,6 <3 <1 <2 <1 4 <1 <0,5 2 <3 <1 4 2 <5 1,5 
48-БЛ 8 8 <10 <1 <3 1,5 0,5 <3 <1 <2 <1 4 <1 <0,5 3 <3 <1 4 3 <5 1,5 
49-БЛ 4 <5 <10 <1 <3 0,8 0,6 <3 <1 <2 <1 5 <1 <0,5 3 <3 <1 3 4 <5 2 
50-БЛ б 5 <10 <1 <3 0,8 0,5 <3 <1 <2 <1 4 <1 <0,5 2 <3 <1 4 1 <5 2 
51-БЛ 5 8 <10 <1 о 0,8 0,5 <3 <1 <2 <1 2 <1 <0,5 1 <3 <1 1 50 <5 1 
52-БЛ 5 5 <10 <1 <3 0,8 0,6 <3 <1 <2 <1 5 <1 <0,5 3 <3 <1 3 1 <5 2 
53-БЛ 6 <5 <10 <1 <3 0,6 0,5 <3 <1 <2 <1 3 <1 <0,5 1,5 <3 <1 2 15 <5 2 
54-БЛ 6 6 <10 <1 <3 0,8 0,5 <3 <1 <2 <1 3 <1 <0,5 2 <3 <1 3 3 <5 2 
55-6Л 8 <5 <10 <1 <3 0,5 0,5 <3 <1 <2 <1 1,5 <І <0,5 1 <3 <1 1 6 <5 1 
56-БЛ 6 <5 <10 <1 <3 0,6 0,5 <3 <1 <2 <1 1,5 <1 <0,5 1,5 <3 <1 1,5 6 <5 1 
57-БЛ 4 <5 <10 <1 <3 0,5 0,5 <3 <1 <2 <1 0,6 <1 <0,5 2 <3 <1 2 8 <5 1,6 
58-БЛ 4 5 <10 <1 <3 0,8 0,6 <3 <1 <2 <1 4 <1 <0,5 3 <3 <1 3 4 <5 2 

;t Продовження табл. З. 34 

Проба 
Се La у УЬ Нf Мо Sn V Li Cd Си Ag Zn Na Sr Со Zr Si Al Mg 
10-2 10-j 10-j 10-4 10-2 10-4 10-4 10-j 10-j 1 o-j 1 o-j 10-4 10-j % 10-2 10-j 10-j % % % 

47-БЛ <2 <5 3 3 <1 1,5 2 2 <3 <1 2 <0,1 8 0,5 <3 1 20 20 6 0,5 
48-БЛ <2 <5 4 4 <1 1,5 4 2 <3 <1 3 <0,1 8 0,4 <3 1 20 20 6 0,5 
49-БЛ <2 <5 2 2 <1 1,5 2 3 3 <1 3 <0,1 6 0,6 <3 1,5 10 20 6 0,4 
50-БЛ <2 <5 2 2 <1 1,5 2 2 <3 <1 2 <0,1 5 0,5 <3 0,8 20 20 6 0,4 
51-БЛ <2 <5 1,5 1,5 <1 <1 2 3 <3 <1 2 <0,1 8 0,3 <3 0,5 10 5 5 0,5 
52-БЛ <2 <5 3 3 <1 1 3 3 3 <1 3 <0,1 6 0,6 <3 1,5 20 20 8 0,4 
53-БЛ <2 <5 2 2 <1 1,5 2 2 3 <1 3 <0,1 4 0,6 3 1 15 20 6 1,5 
54-БЛ <2 <5 2 2 <1 2 2 2 3 <1 3 <0,1 4 0,5 <3 1 15 20 8 1 
55-6Л <2 <5 1,5 1 <1 <1 1,5 1 3 <1 2 <0,1 <3 0,5 4 0,8 10 10 5 1 
56-БЛ <2 <5 1,5 1 <1 1 2 1 3 <1 2 <0,1 3 0,5 3 0,8 10 20 5 0,6 
57-БЛ <2 <5 2 1,5 <1 <1 1,5 0,6 <3 <1 1,5 <0,1 3 0,8 <3 0,4 20 8 6 0,3 
58-БЛ <2 <5 2 3 <1 3 3 5 4 <1 3 <0,1 6 1 <3 0,8 15 30 6 0,6 

NЬ 
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2
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Табл. 3.35. Рідкісні елементи (10-4%, Ru- 10-6%, Ir- 10-9%) в імпактитах і гранітах 
фундаменту Болтиськоrо кратера [21] 

Компо-
Імпактити І Гжніти 

50/ 11475/ 11475/ 11475/ 11475/ 11475/ 11475/ 11475/ нент 50/ 597 
647,8 

50/ 691 50/ 736 
583 601 653 694 879 1086 1130 

La 48 28 60 43 48 20 40 45 33 43 28 

Се 55 зо 90 70 60 зо 85 55 40 48 40 

Sm 5,1 9,7 12 5,2 5,3 4,5 12 5,4 4,5 4,8 3,1 

Eu 1,4 2,1 2,4 1,8 1,2 1,2 3,4 1,0 0,70 1,6 0,85 

ТЬ 0,78 1,4 1,9 0,77 0,52 0,72 2,8 0,86 0,52 0,77 0,38 

УЬ 1,2 4,3 5,3 1,7 0,8 2,2 11 2,0 0,64 1,5 0,8 

Lu 0,19 0,70 0,80 0,24 0,13 0,35 1,9 0,32 0,09 0,24 0,12 

Та 0,70 1,3 2,0 0,80 1,2 0,71 1,1 0,65 0,61 1,1 1,5 

Ва 430 580 690 450 530 760 390 540 570 480 420 

Th 14 15 17 19 19 14 15 19 17 10 13 

Cr 26 5 11 60 40 9 16 34 20 21 4 

Hf 4,5 4,0 4,9 4,3 3,6 2,9 4,4 6,0 4,3 6,0 3,2 

Sr 280 65 240 75 250 140 300 120 220 150 130 

Sb 0,22 0,21 0,24 0,18 0,23 0,15 0,11 0,14 0,13 0,10 0,13 

Rb 120 170 180 130 120 130 120 160 230 80 90 

Cs 3,6 3,3 4,5 3,7 4,9 2,1 3,7 2,2 1,9 3,3 2,1 

Se 5,9 8,2 8,1 9,1 4,4 2,7 7,5 5,1 2,4 8,0 2,5 

Ni 48 90 48 90 92 77 62 - 53 92 86 

Со 4,7 1,0 0,7 5,5 3,9 6,4 4,4 5,9 3,2 7,2 3,6 

u 3,0 6,3 6,1 9,0 6,3 4,4 2,3 2,1 3,7 2,1 2,8 

у 25 30 27 23 21 14 11 12 13 4,2 2,9 

w 2,2 1,7 1,3 2,8 3,8 1,8 1,1 1,3 1,2 0,6 0,4 

Ru 0,9 1,6 з 2 2,5 0,3 0,2 0,5 0,3 0,2 0,2 

Ir 8,2 н/в. 17,0 н/в. н/в. 3,6 н/в. 16,0 н/в. 0,9 0,94 

Примітка. Номери зразків: у чисельнику - номер свердловини, у знаменнику - глибина. 

З метою визначення загального вмісту вуглеводневих газів і динаміки їх 
вивільнення із порід, нами проведено термічний аналіз проб на приладі STA 
449 F3 Jupiter фірми NETZSCH (дериватограф) при постійному обдуві аргоном 
(табл. 3.36). При піролізі проб у заданих температурних межах зі зразків вихо
дять сполуки: до 120 °С - вода; 120-300 °С - вільні вуглеводні; 300-390 °С -

«зв'язані» вуглеводні; 390-550 °С - СО2• що утворюється при згорянні вищих 
керогенів (С>40). Як видно з таблиці, вуглисті сланці насичені вуглеводнями а 
також керогеном, що згоряє за температур вищих за 390 °С, особливо це стосу
ється чорних сланців з високим вмістом органічного вуглецю (проби БЛ-47, 49, 
50, 54). Водночас окремі проби пісковиків та аргілітів майже не містять органі
чної речовини та газів (БЛ-57), що свідчить про вкрай неврівноважений режим 
накопичення органічної речовини та вуглеводнів в палеобасейнах западини. 

Для визначення компонентного складу газів, нами проведені хроматогра
фічні дослідження газів в сланцях та імпактитах Болтиської структури 
(табл. 3.37). За результатами аналізів сланці є високогазонасиченою породою з 
різким переважанням вуглекислоти, яка, найімовірніше, утворилася за рахунок 
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дисоціації сидериту. Вуглеводні представлені в основному метаном з невели
кими домішками гомологів. Значні кількості водню теж пов' язані, очевидно, із 
дисоціацією залізистих карбонатів. Деякі домішки сірчаних газів викликані 
руйнацією сульфатів та рекомбінацією продуктів із вуглеводнями. Породи мо
жуть вважатися перспективними на газоносність і слабо перспективними на 
нафтоносність. 

Табл. 3.36. Результати термічного аналізу проб [113] 

Зразок <120 °С 120-300 °С 300-390 °С 390-550 °С тос 

47БЛ 0,5927 1,83382 3,09878 23,85928 28,79188 
49БЛ 0,08826 0,24248 0,65495 26,92626 27,82369 
50БЛ 1,54965 2,29259 3,12167 16,91231 22,32657 
54БЛ 2,80164 3,34141 2,47472 20,43653 26,25266 
55БЛ 2,44475 1,63165 0,48314 2,68168 4,79647 
57БЛ 0,13685 0,16023 0,10478 0,83253 1,09754 

Табл. 3.37. Результати визначення складу газів методом піролізу. Зразок 54-БЛ. 

Наважка 0,310 г [132] 

Об'єм про-

Компо-
дуктів піро- Маса продуктів піролізу, мкг/г Масова частка 
лізу, мкл/г компонентів, 

ненги 
Температурні межі, 0С % 

50-1050 50-250 250-450 450---650 650-850 50-1050

Н2 3881,27 - 31,99 203,09 114,24 349,31 0,034931 

N2 64,30 2,17 - 5,80 72,47 80,44 0,008044 
со 2746,70 0,36 34,40 2162,76 1235,86 3433,38 0,343338 
СН4 811,65 0,54 15,06 448,59 117,76 581,95 0,058195 
СО2 33481,85 269,47 4311,55 53229,02 8383,57 66193,61 6,619361 

Н2О 42,35 12735,17 1998,62 18151,72 9462,07 42347,59 4,234759 
С2Н4 2,02 - 2,54 - - 2,54 0,000254 
С2Нб 63,84 - 8,96 77,67 - 86,63 0,008663 

NO - - - - - - -

H2S 24,83 - - - - - -

S02 0,00 - - - - - -

cos 289,66 - - 787,86 - 787,86 0,078786 

CS2 55,17 - - 90,10 - 90,10 0,009010 
СзНб 2,76 - - 5,28 - 5,28 0,000528 
СзНs 7,45 - - 15,04 - 15,04 0,001504 

CnHm - - - - - - -

N20 - - - - - - -

NНз - - - - - - -

F2 - - - - - - -

02 - - - - - - -

Сума 41028,12 13007,72 6391,61 74200,99 19385,97 112986,29 11,298629 

Для визначення складу вуглеводнів у зразках використана методика мас
спектрометричного хімічного аналізу фаз [36, 37], одержаного шляхом дроб
лення у вакуумованому просторі. На мас-спектрометрі МХ-1303, модифікова-
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ному для аналізу мікрокількостей газів з наважок 0,5-3,0 г, виміри проводились 
з роздільною здатністю 2600 а. о. м. Оригінальність створеної вакуумної систе
ми напуску газової фази зводить до мінімуму утворення вторинного водню за 
рахунок деформації металу ступки і процесів дисоціації води. Визначалась та
кож відносна газонасиченість ( ЛР) - приріст газу у напускній системі відносно 
його залишкової величини 1·10-3 Па внаслідок вивільнення летких компонентів
у разі механічного подрібнення проби породи та водонасиченість (С Н20)- від
сотковий вміст пари води (поглинач - Р205) у їх загальному об'ємі. Аналізи 
проводилися в ІГГГК НАНУ (Львів). 

За результатами аналізу (табл. 3.38) основними складовими газових фаз у 
пробі 5 0-БЛ є азот, метан та вуглекислий газ. Враховуючи те, що дроблення 
зразків проводились для цього аналізу у вакуумі, такий високий вміст азоту є 
дещо несподіваним, а паритетне співвідношення СО2/СН4, можливо пояснює 
незвичність ізотопних характеристик вуглецю у цій же пробі, про які мова буде 
нижче. 

Табл. 3.38. Склад летких компонентів у закритих порах сланців (пр. 50-БЛ) [132] 

Номер 
Порода 

Компоненти (об'ємна частка/ вагова концентрація) Сумарна вагова 
зразка СО2 N2 СЛ� Відносна газонасиченість концентрація 

50-БЛ Аргіліт
28,9 42,3 28,8 

0,10 7,14 
2,6 3,6 0,94 

Ізотопний склад вуглецю вуглеводневих газів, заміряний в пробі 5 О-БЛ 
(о 13С=-24,04 %), є відносно «важким» і свідчить про деякі домішки абіогенної
складової. Остання, можливо, є результатом декарбонатизації (враховуючи на
сиченість розрізу карбонатними мінералами) або походить з інших джерел. Зо
крема, проба, що розташована нижче за розрізом від проаналізованої, за даними 
хімічного та мінералогічного аналізу містить до 20-30 % карбонатів. 

Досить цікавими виявились результати оригінальної методики - пофрак
ційного ізотопного аналізу, який був виконаний на сучасному обладнанні в Мо
скві в Інституті геохімії та аналітичної хімії РАН. Суть методики полягає у то
му, що із проби за різних температур виділяються гази, розділяються за скла
дом (СН, СО, СО2 та ін.) і в кожному з них вимірюється ізотопний склад карбо
ну. Результати аналізу виявилися досить незвичними: з підвищенням темпера
тури до 300--400 °С виділяються відновлені гази із дуже високими відношення
ми ізотопів 13С/ 12С (від -9 ,2 до -15 %0), які характерні більше для глибинних га
зів абіогенного походження. Такі самі дані отримували дослідники ущільненого 
газу на півночі Західного Сибіру на великих глибинах (Т.В. Карасьова, 2010 р.). 

Матеріал імпактитів за геохімічними ознаками різко відрізняється від оха
рактеризованих раніше сланців та пісковиків (табл. 3.39-3.42). Незважаючи на 
відносно високі вмісти карбонових сполук у цих породах- Сорг. до 3,16 %
(пр. БЛ-101), СО2 до 7,42 %, (пр. БЛ-104), вмісти вуглеводневих газів у них над
звичайно низькі, майже на межі чутливості визначення і не перевищують тися
чних часток відсотка як за масою, так і за об'ємом. У дещо підвищених кількос-
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тях присутній СО2 та СО. Існує деяка тенденція підвищеного вмісту вуглекис
лоти в газовій фазі у породах з підвищеною карбонатністю ( зокрема в 
зр. БЛ-104 та БЛ-106), але про кореляцію говорити немає підстав. 

Табл. 3.39. Результати визначення складу газів методом піролізу. Болтиська структура. 

Зразок БЛ-101. Зювіт. Наважка 0,310 г [132] 

Об'єм про-
Масова 

Компо-
дуктів піро- Маса продуктів піролізу, мкг/г 

частка 
лізу, мкл/г 

ненти 
Температурні межі, 0С 

компонен-

50-1050 50-250 250---450 450-650 650-850 850-1050 50-1050
тів,% 

Н2 24,54 о о 1,47 0,74 о 2,21 0,000221 

N2 12,81 0,26 о 2,5 10,25 3,02 16,03 0,001603 
со 41,69 0,13 7,35 18,38 18,9 7,35 52,11 0,005211 

СН4 3,81 0,12 0,23 2,32 0,06 о 2,73 0,000273 

СО2 10263,68 51,25 72,36 926,18 13777 5464,49 20291,29 2,029129 

Н2О 49,48 36036 4813,2 5709,76 2471 448 49477,96 4,947796 

Сума 10396,01 36087,56 4893,14 6660,61 16277,94 5922,86 69842,32 6,984232 

С2Н4 о о о о о о о о 

С2Н6 о о о о о о о о 

NO о о о о о о о о 

H2S о о о о о о о о 

S02 19,8 о о о о 57,93 57,93 0,005793 

Примітка. Аналізом в пробі не виявлено: COS, CS2, Сз!L;, СзНs, CnHm, N20, NНз, F2, 02 . 

Табл. 3.40. Результати визначення складу газів методом піролізу. Болтиська структура. 

Зразок БЛ-103. Зювіт. Наважка 0,430 г [132] 

Об'єм 
Масова 

продуктів 
Маса продуктів піролізу, мкг/г частка 

Компо- піролізу, 
мкл/г 

компонен-
ненти 

тів,% 
Температурні межі, 0С 

50-1050 50-250 250---450 450-650 650-850 850-1050 50-1050

Н2 29,45 о о 1,77 0,59 0,29 2,65 0,000265 

N2 68,84 о о 6,54 61,65 17,93 86,12 0,008612 
со 60,82 0,28 3,5 16,8 19,6 35,84 76,02 0,007602 

СН4 0,86 о о 0,62 о о 0,62 0,000062 

СО2 22981,69 64,83 65,12 1012,63 17288,79 27003,44 45434,81 4,543481 

Н2О 80,47 55229,44 4579,16 16074,54 3988,69 593,6 80465,43 8,046543 

Сума 23222,13 55294,55 4647,78 17112,89 21359,32 27651,11 126065,65 12,606565 

С2� о о о о о о о о 

С2Н6 о о о о о о о о 

NO 11,2 о о о 1,5 13,51 15,01 0,001501 
H2S о о о о о о о о 

S02 39,17 о о о о о 114,61 0,011461 

Примітка. Аналізом в пробі не виявлено: COS, CS2, Сз!L;, СзНs, CnHm, N20, NНз, F2, 02 . 
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Табл. 3.41. Результати визначення складу газів методом піролізу. Болтиська структура. 

Зразок БЛ-104. Зювіт. Наважка 0,430 г [132) 

Об'єм 
Масова 

продуктів 
Маса продуктів піролізу, мкг/г частка 

Компо- піролізу, 
мкл/г 

компонен-
ненти 

тів,% 
Температурні межі, 0С 

50-1050 50-250 250-450 450-650 650-850 850-1050 50-1050

Н2 66,65 0,00 1,09 1,91 1,91 1,09 6,00 0,000600 

N2 31,42 0,00 0,39 4,87 28,22 5,84 39,31 0,003931 

со 130,98 0,19 12,83 31,11 18,47 101,11 163,72 0,016372 

СН4 8,94 0,00 0,39 6,02 0,00 0,00 6,41 0,000641 

СО2 46208,00 212,25 151,86 2001,02 20381,79 68606,29 91353,21 9,135321 

Н2О 125,73 57941,33 42240,59 17353,78 7454,22 741,69 125731,61 12,573161 

Сума 46571,72 58153,78 42407,16 19398,70 27884,61 69456,02 217300,27 21,730027 

C2fu 0,32 о о 0,40 о о 0,40 0,000040 

С2Нб о о о о о о о о 

NO о о о о о о о о 

H2S 3,56 о о о о 5,47 5,47 0,000547 

S02 20,00 о о о о 58,52 58,52 0,005852 

Примітка. Аналізом в пробі не виявлено: COS, CS2, Сз!L,, СзНs, CnHm, N20, NНз, F2, 02 . 

Табл. 3.42. Результати визначення складу газів методом піролізу. Болтиська структура. 

Зразок БЛ-106. Зювіт. Наважка 0,430 г [132) 

Об'єм 
Масова 

продуктів 
Маса продуктів піролізу, мкг/г частка 

Компо- піролізу, 
мкл/г 

компонен-
ненти 

тів,% 
Температурні межі, 0С 

50-1050 50-250 250-450 450-650 650-850 850-1050 50-1050

Н2 28,53 о о 0,51 1,8 0,26 2,57 0,000257 

N2 13,2 о 0,49 2,71 9,53 3,79 16,52 0,001652 

со 68,63 0,12 7,94 10,83 48,84 18,07 85,79 0,008579 

СН4 1,96 о 0,05 1,35 о о 1,4 0,00014 

СО2 7560,82 78,53 70 468,48 12923,51 1407,23 14947,75 1,494775 

Н2О 50,94 38809,3 4121,86 5219,46 2346,27 438,62 50935,52 5,093552 

Сума 7662,18 38887,78 4200,34 5703,34 15329,95 1867,96 65989,54 6,598954 

C2fu о о о о о о о о 

С2Нб 0,21 о о 0,29 о о 0,29 0,000029 

NO о о о о о о о о 

H2S 381,21 о о 563,49 23,19 о 586,68 0,058668 

S02 39,17 о о о о 114,61 114,61 0,011461 

Примітка. Аналізом в пробі не виявлено: COS, CS2, Сз!L,, СзНs, CnHm, N20, NНз, F2, 02 . 

Проба БЛ-101 (табл. 3.39) характеризується досить високим вмістом газів, 
особливо парів води та СО2. Результат дещо несподіваний з огляду на практич
но повну відсутність карбонатної складової у пробі. В той же час наявність не
звично високих, як для неорганогенних порід, вмістів Сорг. (3,16 %) пояснює 
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5. Геохімічні особливості порід і газів

присутність, хоча і в ультрамалих кількостях, відновних газів (Н, СО) і, можли
во, також метану. Питання походження такої великої кількості керогену в ім
пактитах на глибинах, нижчих від зони органогенезу потребує окремого вирі
шення. Присутність сірчаних газів пов'язана, скоріш за все, з наявністю сульфі
дів, оскільки ці гази виділяються тільки при дуже високих температурах (850-
1050 °С). Сульфіди досить часто можна спостерігати в пробах імпактитів Бол
тиської структури неозброєним оком. 

За вмістом і співвідношенням компонентів проба БЛ-103 (табл. 3.40) зага
лом подібна до попередньої, містить мінімальні кількості всіх газів, за винят
ком СО2 та Н20, яких у ній вдвічі більше, та метану, який у присутній у ній на 

. . 

меж1 чутливост1. 
Порода дуже насичена газами ( табл. 3 .41 ), особливо Н20 та СО2, меншою 

мірою відновленими - Н, СО та СН4• Враховуючи досить високий (як для не
осадових порід) вміст карбонатної вуглекислоти та органічної речовини (до 
7,42 % та 2,65 % відповідно), можна пояснити такий склад інтенсивною вто
ринною переробкою, за участю вуглецевмісних флюїдів. 

Проба БЛ-106 (табл. 3.42) характеризується порівняно низькими вмістами 
газів, у тому числі вуглекислоти, хоча і карбонати, і органічна речовина в ній 
присутні у помірних кількостях. Звертає на себе увагу підвищена кількість сір
ководню та сірчаного газу, що свідчить про збагачення різними сполуками сір
ки. Можливо саме з цим пов'язаний підвищений фон урану в цій пробі (до 
9 г/т). 

Отже, проведені дослідження свідчать про наявність Сорг. в імпактитах Бол
тиської структури, вміст яких коливається від 0,42-0,70 % (проби БЛ-109-112, 
115) до доволі значних показників в 2,56-3,16 % (проби БЛ-101, 104), переваж
но становлячи 1,00-1,68 %. Це доводить присутність органічної речовини в ко-

. . 

прогенному комплекс� нижче ршня розвитку перекривного осадового комплек-
су порщ.

5.2. Іллінецька та Оболонська структури 

Іллінецька імпактна структура порівняно добре вивчена в плані речовин
ного складу та геологічної будови, що пояснюється, з одного боку, наявністю 
кар' єра з видобутку щебеню і декількох свердловин на її території, а з іншого, 
деякими перспективами знаходження імпактних алмазів. За даними хімічного 
аналізу імпактитів, породами мішені слугували звичайні граніти подільського 
або бердичівського комплексу, в яких іноді присутні ксеноліти різноманітних 
гнейсів. Імпактити Іллінецької структури практично не містять карбонатів і ду
же слабо збагачені органічною речовиною (табл. 3.43), чим вони відрізняються 
від подібних порід інших структур ( зокрема, Болтиської та Оболонської). Зро
зуміло, що очікувати високих концентрацій газів у таких відкритих породах, які 
перебувають на поверхні, не варто, але газовий аналіз (табл. 3.44-3.47) все ж
таки виявив деякі концентрації відновних газів, зокрема Н, СО, інколи сірково
дню (пр. 7-і). Щодо метану, то він був виявлений у ледь відчутних кількостях 
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Розділ З. НАФТОГАЗОНОСНІСТЬ ІМПАКТНИХ СТРУКТУР І НАКЛАДЕНИХ ЗАПАДИН УЩ 

тільки в одній пробі ( 1 О-і). Звертають на себе увагу дуже низькі концентрації не 
тільки вуглекислоти, але навіть води в окремих пробах (менше 0,5 %, пр. 7-і). 
Така унікальна сухість зразків пояснюється, вірогідно, дуже високими темпера-

. . . 

турами перетворення окремих д1лянок м1шею. 

Табл. 3.43. Вміст компонентів в імпактитах Іллінецької та Оболонської структур [132] 

Номер проби Порода Сорг., % Н2О-, % U·l04 
% ' СО2 карб., % 

Іллінецька cmovкmvoa 

1 Імпактит 1,32 2,25 2,1 <0,05 

2-і Імпактит 0,93 1,90 2,1 <0,05 

3-і Імпактит 1,00 1,75 0,6 <0,05 

4-і Імпактит 0,58 1,80 0,6 <0,05 

5-і Імпактит 0,21 0,84 0,7 0,16 

6-і Імпактит 1,60 2,80 1,5 0,25 

7-і Імпактит 1,87 3,65 1,8 0,55 

8-і Імпактит 1,16 2,64 1,6 <0,05 

Оболонська стоvктура 

5301/824 Імпактит 0,21 0,42 7,7 0,11 

5301-/781,5 Імпактит 3,54 1,01 4,0 0,66 

5302-3/1009 Імпактит 0,19 0,49 1,9 <0,05 

5302/770 Імпактит 4,54 1,40 3,3 4,62 

5302-2/1004 Імпактит 0,48 0,68 2,7 0,27 

5302-і/997 Імпактит 0,64 0,98 3,1 0,27 

5302/997 Імпактит 0,97 0,84 2,3 0,22 

5302-4/1024 Імпактит 0,51 0,34 0,6 0,38 

Табл. 3.44. Результати визначення складу rазів методом піролізу. Іллінецька структура. 
Зразок 4-і. Зювіт. Наважка 0,230 r [132] 

Об'єм 
Масова 

продуктів 
Маса продуктів піролізу, мкг/г частка 

Компо- піролізу, 
мкл/г 

компонен-
ненти 

тів,% 
Температурні межі, 0С 

50-1050 50---250 250---450 450---650 650-850 850---1050 50-1050

Н2 48,90 0,00 2,56 1,28 0,56 0,00 4,40 0,000440 

N2 14,61 1,14 0,00 2,74 9,37 5,03 18,28 0,001828 

со 44,62 0,53 17,58 24,65 11,41 1,60 55,77 0,005577 

СН4 о о о о о о о о 

СО2 197,88 25,17 113,26 143,46 81,80 27,53 391,21 0,039121 

Н2О 21,77 11521,39 2561,39 5656,00 1414,12 620,99 21773,90 2,177390 

Сума 327,78 11548,23 2694,78 5828,13 1517,26 655,14 22243,55 2,224355 

С2� о о о о о о о о 

С2Нб о о о о о о о о 

NO 2,01 о о 0,73 1,22 0,73 2,69 0,000269 

H2S о о о о о о о о 

S02 о о о о о о о о 

Примітка. Аналізом в пробі не виявлено: COS, CS2, Сз�, СзНs, CnHm, N20, NНз, F2, 02 . 
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5. Геохімічні особливості порід і газів

Табл. 3.45. Результати визначення складу газів методом піролізу. Іллінецька структура. 

Зразок 10-1. Зювіт. Наважка 0,220 г [132] 

Об'єм 
Масова продуктів 

Маса продуктів піролізу, мкг/г частка 
Компо- піролізу, 

комп о нен-
ненти мкл/г 

тів,% 
Температурні межі, 0С 

50-1050 50---250 250---450 450---650 650---850 850---1050 50-1050

Н2 85,52 о 4,02 2,34 0,67 0,67 7,70 0,000770 

N2 38,42 о о 5,73 16,96 25,38 48,06 0,004806 

со 82,85 1,67 33,41 27,68 38,66 2,15 103,57 0,010357 

СН4 7,44 о 0,84 4,01 0,48 о 5,33 0,000533 

СО2 1256,16 271,89 496,86 328,90 1227,90 157,87 2483,42 0,248342 

Н2О 41,50 22624,00 8815,42 5803,64 3258,18 998,33 41499,56 4,149956 

Сума 1511,89 22897,56 9350,55 6172,31 4542,84 1184,39 44147,65 4,414765 

C2fu 0,58 о о 0,73 о о 0,73 0,000073 

С2Нб 0,21 о о 0,28 о о 0,28 0,000028 

NO 1,53 о о о о 2,05 2,05 0,000205 

H2S о о о о о о о о 

S02 о о о о о о о о 

Примітка. Аналізом в пробі не виявлено: COS, CS2, Сза;, СзНs, CnHm, N20, NНз, F2, 02 . 

Табл. 3.46. Результати визначення складу газів методом піролізу. Іллінецька структура. 

Зразок 9-1. Зювіт. Наважка 0,500 г [132] 

Об'єм про-
Масова дуктів піро- Маса продуктів піролізу, мкг/г 

Компо- лізу, мкл/г частка 
ненти 

Температурні межі, 0С 
компонен-

тів,% 
50-1050 50---250 250---450 450---650 650---850 850-1050 50---1050

Н2 16,77 о 0,59 о 0,26 0,66 1,51 0,000151 

N2 9,41 0,11 о 2,84 4,62 4,2 11,77 0,001177 

со 16,55 0,21 7,14 4,83 0,74 7,77 20,69 0,002069 

СН4 0,13 о 0,09 о о о 0,09 0,000009 

СО2 195,1 59,62 223,06 78,73 5,4 18,91 385,72 0,038572 

Н2О 54,67 34876,8 4463,2 10617,6 3953,6 759,36 54670,56 5,467056 

Сума 292,61 34936,75 10703,99 3964,62 790,91 55090,33 5,509033 5,509033 

С2Н4 о о о о о о о о 

С2Нб о о о о о о о о 

NO 0,67 о о о 0,45 0,45 0,9 0,00009 

H2S о о о о о о о о 

S02 29,38 о о о о 85,95 85,95 0,008595 

Примітка. Аналізом в пробі не виявлено: COS, CS2, Сза;, СзНs, CnHm, N20, NНз, F2, 02 . 
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Табл. 3.47. Результати визначення складу газів методом піролізу. Іллінецька структура. 

Зразок 7-1. Зювіт. Наважка 0,270 r [132] 

Об'єм про-
Масова дуктів піро- Маса продуктів піролізу, мкг/г 

Компо- лізу, мкл/г частка 
ненти 

Температурні межі, 0С 
компонен-

тів,% 
50-1050 50-250 250--450 450-650 650-850 850-1050 50-1050

Н2 1063,4 о 0,28 8,74 36,44 50,25 95,71 0,009571 

N2 0,95 о 0,66 о 0,26 0,26 1,18 0,000118 

со 10,61 0,26 1,71 1,44 2,63 7,22 13,26 0,001326 

СН4 0,49 0,04 0,02 0,26 0,02 о 0,35 0,000035 

СО2 70,82 2,71 19,42 68,74 31,66 17,49 140,01 0,014001 

Н2О 4,12 467,6 291,06 882 1528,8 952 4121,46 0,412146 

Сума 1150,39 470,62 313,14 961,19 1599,81 1027,21 4371,97 0,432197 

С2Н4 о о о о о о о о 

С2Нб о о о о о о о о 

NO о о о о о о о о 

H2S 94,8 о о 55,4 72,03 18,47 145,9 0,01459 

S02 4,32 о о 12,64 о о 12,64 0,001264 

Примітка. Аналізом в пробі не виявлено: COS, CS2, Сз�, СзНs, CnHm, N20, NНз, F2, 02 . 

Для порівняння вмісту газів в імпактитах та в інших метаморфізованих 
кристалічних породах, нами досліджені вуглецевмісні породи Завалівського 
графітового родовища, які розташовані в зоні Побузького глибинного розлому і 
тривалий час перебували під впливом флюїдних потоків. Як видно із табл. 3.48 
та З .49 ці породи характеризуються досить низькими вмістами газів і в цьому 
плані дещо схожі з імпактитами Іллінецької структури. В пробі графітового 
гнейсу ЗВ-5 виявлено підвищені кількості сірчаних газів та водню, що загалом 
відповідає халькофільному відновлюваному профілю геохімічного стану в зоні 
глибинного розлому. 

Висновки. Аналіз отриманого матеріалу дозволяє зробити такі висновки: 
1. Імпактні породи (зювіти та ін.) у цілому успадковують склад порід

мішеней і не виявляють відчутних добавок ксеногенного матеріалу або виріша
льного впливу глибинних флюїдів. 

2. Склад газових компонентів імпактитів у цілому мало відрізняється від їх
складу метаморфічних порід, що були піддані впливу флюїдних потоків в зонах 
розломш. 

З. Наявність навіть ультрамалих концентрацій метану, СО, Н та інших від-
. . . . . 

новних газш в окремих зразках 1мпактитш свщчить про принципову можлиюсть 
міграції відновних, у тому числі вуглеводневих флюїдів у зонах підвищеної 
проникності, викликаної тектонічними або імпактними процесами. Завдання 
полягає тільки в розробці ефективних критеріїв прогнозування та пошуків резе
рвуарів концентрації таких газів. 
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Табл. 3.48. Результати визначення складу газів методом піролізу. Завалівський 

графітовий кар'єр. Зразок ЗВ-4. Графіт-гранатовий гнейс. Наважка 0,400 r [132] 

Об'єм про-
Масова дуктів піро- Маса продуктів піролізу, мкг/г 

Компо- лізу, мкл/г частка 
ненти 

Температурні межі, 0С 
компонен-

тів,% 
50-1050 50-250 250--450 450-650 650-850 850-1050 50-1050

Н2 61,35 о 2,18 0,48 1,23 1,64 5,52 0,000552 

N2 20,27 о о 6,03 10,90 8,43 25,36 0,002536 

со 36,04 0,45 15,56 17,50 10,89 0,65 45,05 0,004505 

СН4 1,20 о о 0,86 о о 0,86 0,000086 

СО2 213,36 22,51 114,34 125,06 98,26 61,64 421,82 0,042182 

Н2О 31,88 11382,52 10845,33 6551,59 2624,12 479,94 31883,50 3,188350 

Сума 364,11 11405,48 10977,41 6701,52 2745,40 552,30 32382,11 3,238211 

С2Н4 о о о о о о о о 

С2Нб о о о о о о о о 

NO 1,81 о о о 2,08 0,35 2,43 0,000243 

H2S о о о о о о о о 

S02 о о о о о о о о 

Примітка. Аналізом в пробі не виявлено: COS, CS2, Сз�, СзНs, CnHm, N20, NНз, F2, 02 . 

Табл. 3.49. Результати визначення складу газів методом піролізу. Завалівський 

графітовий кар'єр. Зразок ЗВ-5. Графітовий гнейс. Наважка 0,400 r [132] 

Об'єм про-
Масова дуктів піро- Маса продуктів піролізу, мкг/г 

Компо- лізу, мкл/г частка 
ненти 

Температурні межі, 0С 
компонен-

тів,% 
50-1050 50-250 250--450 450-650 650-850 850-1050 50-1050

Н2 138,29 о 0,12 2,76 8,28 1,29 12,45 0,001245 

N2 1,79 0,66 о о 0,53 1,05 2,23 0,000223 

со 73,19 0,92 11,81 4,59 25,59 48,56 91,48 0,009148 

СН4 0,86 0,03 0,26 0,3 0,02 о 0,62 0,000062 

СО2 9224,88 22,61 405,21 14433,05 1061,25 2315,46 18237,58 1,823758 

Н2О 67,91 34909 9520 15736 6958 784 67907 6,7907 

Сума 9506,92 34933,21 9937,39 30176,71 8053,68 3150,36 86251,36 8,625136 

С2Н4 о о о о о о о о 

С2Нб о о о о о о о о 

NO 0,21 0,28 о о о о 0,28 0,000028 

H2S 604,8 о о 590,98 339,81 о 930,79 0,093079 

S02 3808,8 о о 3054,74 1643,24 6446,56 11144,55 1,114455 

Примітка. Аналізом в пробі не виявлено: COS, CS2, Сз�, СзНs, CnHm, N20, NНз, F2, 02 . 
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4. За результатами геохімічних досліджень потенційно перспективною на
пошуки вуглеводнів, зокрема сланцевого газу, можна вважати Болтиську струк
туру, в основному завдяки наявності потужного екрану із осадового чохла, який 
з одного боку перешкоджав еманації газів в атмосферу, а з іншого - був ефек
тивним поглиначем цих газів з подальшою фіксацією у складі вуглецевмісних 
. . 

вщкладш. 
5. Вміст Сорг. в імпактитах Болтиської структури становить переважно

1,00-1,68 %, однак у деяких пробах сягає 2,56-3,16 % (проби БЛ-101, 104). Це 
доводить присутність органічної речовини в копрогенному комплекс� 1 може 
свідчити про перспективність Болтиської структури щодо наявності газових 
покладів, пов' язаних із зонами тріщинуватості та розущільненя в гранітно

метаморфічній основі. 
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висновки 

1. Проведено узагальнення і аналіз відомостей щодо імпактних структур

світу і покладів вуглеводнів, пов' язаних з ними. Показано, що скупчення вугле-
. . . . . . 

водиш, як правило, приурочею до зон тр1щинуватост1 порщ основи 1мпактних 

кратерів у їх периферійних частинах, зокрема, крайових підняттів, які оточують 

центральну кальдеру (кратери Еймс, Авак, Келвин, Стин-Ривер) і центральних 

підняттів (кратери Ред-Уінг, Еймс, Келвін). Поклади вуглеводнів можуть також 

бути приурочені до зон радіальних і кільцевих розломів, які перетинають імпа

ктні структури (кальдера Сьєрра-Мадре ). Вочевидь, на всі ці зони треба зверта

ти підвищену увагу при пошуках родовищ вуглеводнів, пов'язаних з імпактни

ми структурами. 

2. Проведено узагальнення матеріалів і вивчені морфологічні особливос

ті, глибинна будова, прояви ударного метаморфізму, нафтогенераційний поте

нціал Іллінецької, Західної, Ротмистрівської, Болтиської, Оболонської, Зелено

гайської, Тернівської імпактних структур УІЦ, вивчені петрофізичні та геохі

мічні особливості порід Іллінецької, Болтиської, Оболонської структур, про

ведена переінтерпретація регіональних геофізичних матеріалів з Іллінецької, 

Західної, Ротмистрівської, Болтиської, Оболонської, Зеленогайської, Терпівсь

кої структур. 

4. Розроблено стандартну методику вивчення потенційно нафтогазоносних

кільцевих структур, яка повинна включати такі необхідні елементи: 

• морфологічні особливості структури ( форма, розміри, прояв у рельєфі, внутрішня

структура, відображення у фізичних полях);
• глибинна будова (породні комплекси, наявність розломів, зон тріщинуватості, скла

дчастості);
• прояви ударного метаморфізму (наявність ударних брекчій та імпактитів, високоба

ричних мінералів, ударних структур і текстур);
• нафтогазопромислові дані (прояви вуглеводнів, пластовий тиск, температура, фізи

ко-хімічні властивості нафти і га
з

у, їх склад, співвідношення ізотопів).

5. Встановлено, що породам імпактних структур України притаманний не

рівномірний вміст Сорг., який коливається від 0,21 до 1,87 % в імпактитах Іллі

нецької структури, від 0,42-0,70 до 2,56-3,16 % в імпактитах Болтиської струк

тури і від 0,19-0,97 до 3,54-4,54 % в брекчіях Оболонської структури. Наяв

ність окремих інтервалів в межах коптогенного комплексу, збагачених Сорг., 

свідчить про можливу наявність скупчень вуглеводнів на глибині. 

6. Встановлено, що деякі різновиди порід коптогенного комплексу імпакт

них структур УІЦ мають задовільні петрофізичні властивості. Зокрема, відкрита 

пористість порід Болтиської структури змінюються від 4 до 40 % ( середня 

22,2 %); Оболонської структури - від 0,1 до 14,3 % (середня 9,2 %); Іллінець-
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кої- від 3,4 до 27,5 % (середня 13,1 %). За значеннями коефіцієнта проникності 

більшість досліджених порід належить до IV-V класу колекторів (проникність 

низька і дуже низька - 0,014-0,819 фм2
), але деякі різновиди зювітів та імпакти

тів Болтиської структури належать до ПІ класу колекторів (проникність задові

льна - 1,240-2,059 фм2).

7. Проведена комплексна переінтерпретація матеріалів регіональних гео

фізичних досліджень, в результаті якої встановлено, що імпактні структури 

УЩ найбільш чітко фіксуються в спостереженому і трансформованому граві

таційних полях, де виділяються негативними аномаліями сили тяжіння інтен

сивністю від -0,5 до -9,5 мГал. Для Болтиської структури шляхом розрахунків 

вищих похідних гравітаційного потенціалу встановлено осередки тектонічних 

напруг. 

8. Серед імпактних структур УЩ найбільші перспективи щодо відкриття

проявів вуглеводнів має Оболонська структура, що обrрунтовується близькістю 

геологічної будови з відомими нафтогазоносними структурами світу (кратери 

Еймс та Авак в ClllA та ін.); наявністю зон розущільнення в основі кратера і 

перекривних відкладах, позитивних аномалій електричного поля, локальних 

аномалій радону та вуглекислого газу; розташуванням на межі УЩ і МЗ, в ра

йоні Кобеляцького виступу, де в тріщинуватих амфіболітах та гранітах фунда

менту на глибинах близько 500 м встановлені прояви нафти. 

9. Для вивчення глибинної будови Оболонської імпактної структури реко

мендується буріння параметричної свердловини глибиною до 4000 м в її 

центральній частині, в зоні центрального підняття, де за матеріалами сейсморо

звідувальних робіт встановлена зона розущільнення в кристалічному фундаме

нті, яка прослідковується до глибини 3000 м, обмежена крутонахиленими ося

ми синфазності, які сходяться на глибині 6-7 км, а за результатами газогеохімі

чних досліджень в підземних водах виявлені мікроконцентрації метану, збіль

шення загальної мінералізації (понад 1 г/л) і поява нетипових хлоридно

магнієвих вод, що може бути наслідком розвантаження флюїдів глибших гори-
. . 

зонтш в зонах розломш. 

1 О. Крім того, рекомендується буріння двох пошуково-розвідувальних 

свердловин глибиною по 2000 м у межах кільцевого валу: 

• в північний частині структури, де за матеріалами сейсморозвідки встановлена велика

зона розущільнення в породах фундаменту; за даними термометричної зйомки вста

новлені негативні аномалії температурних значень, локальні максимуми радону і ко

нтрастні локальні аномалії вуглекислого газу; за матеріалами електророзвідки у зоні

зчленування зовнішнього валу з центральним кратером зафіксовані наскрізні слабо

інтенсивні позитивні аномалії, характерні для родовищ ВВ, які зіставляються з газо

насиченими зонами розломів у фундаменті, що супроводжуються дифузіонно

фільтраційними потоками в породах осадового розрізу,
• в межах південно-західної частини структури, де встановлені негативні аномалії гус

тини у відкладах байосу, коптогенного комплексу, частково- фундаменту (можлива

354 



Висновки 

наявність колекторів); позитивна температурна аномалія, але відсутні аномалії радо

ну, СО2, вуглеводнів (що інтерпретується як позитивна ознака тектонічної стабіль

ності блоку та наявності умов для акумуляції та збереженості покладу). 

11. Результати петрогустинного математичного моделювання Болтиської
. . . . 

структури дозволяють припустити наявюсть зони тр1щинуватост1 та розущшь-

нення в гранітах мішені в центральній частині структури, потужність якої сягає 

450-900 м. Враховуючи підвищений вміст Сорг. в деяких зразках імпактитів

(до 2,56-3,16 %), а також їх непогані колекторські властивості (відкрита порис

тість 4--40 %, середня 22,2 %, коефіцієнт проникності до 1,240-2,059 фм
2), ре

зультати моделювання значно підвищують перспективність центральної части-
. . . . 

ни структури у вщношеню можливих покладш вуглеводнш. 
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ДОДАТОК. Каталог імпактних структур Землі [69, 100-102, 105] 

№ Структура Широта Довгота Вік, млнр. 
Діаметр, 

км 

1 2 з 4 5 6 

1 Авак, США, Аляска 11 °15'N 156°38'W 95 12 

2 Акраман (Голер), Австралія 32°0l'S 135°27'Е 570 90 

3 Амгід, Алжир 26°05'N 4°23'Е 0,1 0,45 

4 Амелія Крик, Австралія, Півн. Тер. 20°55'S 134°50'Е 1640 (1815) 21 

5 Аорунга, Чад 19°06'N 19°15'Е 200 (345) 17 

6 Апхевел-Дом, США, Юта 38
°
26'N 109°54'W 183 (65) 5 

7 Арагуайна, Бразилія, Мату-Гросу-Гояс 16°46'S 52°59'W 244,4±3,25 40 

8 Аризонський кратер, США, Аризона 35°02'N 111 °01'W 0,049±0,003 1,186 

9 Аркенv, Лівія 22°03'N 23°43'Е 140 10 

10 Ауелvл, Мавританія 20°15'N 12°41 1

w 3,1 (0,46) 0,39 

11 Беєнчиме-Салаатинська, РФ, Якvтія 71 °50'N 123°30'Е 65 8 

12 Бі-Блаф (Лайс-Ранч), США, Техас 29°02'N 99°5l'W о 6,75 

13 Біверхед,США, Монтана 44°36'N l 13°00'W 600 60 

14 Бігач, Казахстан 48°30'N 82°00'Е 6 (5) 7 

15 Боксхол (Хукіта), Австралія, Півн,Тер, 22°37'S 135°12'Е 0,054 0,18 

16 Болтиський, Україна 48
°
45'N 32°10'Е 65,17±0,64 25 

17 Босумтві (Ашанті), Гана 06°32'N 1°25'W 1,07±0,05 10,5 

18 БП-структvра, Лівія 25°11 'N 24°12'Е 120 2,8 

19 Вьюфілд, Канада, Саскачеван 49°35'N 103°04'W 245 (200) 3,2 

20 Вабар (Ель-Хадіда), Саудівськая Аравія 21 °30'N 50°28'Е 0,01 0,116 

21 Варгеао-Дом, Бразилія 26°50'S 52°07'W 70 12 

22 Вест-Хок, Канада, Манітоба 49°46'N 95°11 1

w 100 (351) 3,15 

23 Віверс, Австралія 22°58'S 125°22'Е 0,004 (1) 0,08 

24 Віста-Алегре, Бразилія 25°5тs 52°4l'W 65 9,5 

25 Вредефорт, ПАР 27°00'S 27°30'Е 2023 (1970) 140 

26 Вудлей, Австралія 26°03'S 114°40'Е 364±8 40 

27 Волф-Крик, Австралія 19°18'S 127°46'Е 0,1-0,3 0,875 

28 Вяпряйский, Литва 55°06'N 24°36'Е 160 8 

29 Гарднос, Норвегія 60°39'N 9°00'Е 650 (500) 5 

30 Гвені-Фада, Чад l 7°25'N 21 °45'Е 345 14 

31 Гласфорд, США, Іллінойс 40°36'N 89°47'W 430 4 

32 Гліксон, Австралія 23°35'S 121 °20'Е 508 (1600) 19 

33 Гловер-Блаф, США, Вісконсін 43°58'N 89°32'W 500 3 

34 Гоідер, Австралія, Півн. Тер. 13°29'S 135°02'Е 1325 (>136) 12 (3) 

35 Госсес-Блаф, Австралія, Півн. Тер. 23°5o's 132°19'Е 142,5 (133) 22 

36 Гоу-Лейк, Канада, Саскачеван 56°27'N 104°29'W 250 (150) 4 

37 Гоут-Педдок (Ренехан), Австралія 18°20'S 126°40'Е 50 5,1 

38 Гренбі, Швеція 58°25'N 15°56'Е 470 3 

39 Гусевська, Донбас 48
°
21 'N 40°14'Е 65 (49±0,2) 3,5 

40 Далгаранга, Австралія 21°45'S 117°5'Е 0,27 (0,025) 0,024 

41 Декейтервілл, США, Місурі 37°54'N 92°43'W 500 (300) 6 

42 Деллен, Швеція 61 °55'N 16°39'Е 89 (110) 19 

43 Дес-Плейнс, США, Іллінойс 42°03'N 87°52'W 300 (280) 8 
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Додаток 

Продовження додатка 
1 2 3 4 5 6 

44 Джепта Ноб, США, Кентуккі 38°11 'N 85°07'W 88 (416-488) 2,2 

45 Діп Бей, Канада, Саскачеван 56°24'N 102°59'W 99±4 (100) 13 

46 Добеле, Латвія 56°35'N 23°15'Е 290±35 4,5 

47 Еймс, США,Оклохома 36°15'N 98°10'W 470±30 16 

48 Елбоу,Канада, Саскачеван 50°58'N 106°45'W 70---80 (395) 8 

49 Ельгигитгин, РФ, Чукотка 67°30'N 172°05'Е 3,58±0,04 18 

50 Жаманшин, Казахстан, Приаралля 48°24'N 60°58'Е 0,9 13,5 

51 Західна, Україна 49°44'N 29°00'Е 169 (115) 4 

52 Зеленогайська, Україна 48°42'N 32°54'Е 80 (120±20) 2,5 

53 Ігл Бат, Канада, Альберта 49°42'N 110°35'W 65 19 

54 Іллінецький, Україна 49°06'N 29°12'Е 378±5 4,5 

55 Ілуметса, Естонія 57°58'N 25°25'Е 0,0059-0,006� 0,08 

56 Іль-Руло (Містасіні), Канада, Квебек 50°41 'N 73°53'W 300 4 

57 Ісо-Нааккима, Фінляндія 62°11 'N 27°09'Е 1200 (600) 3 

58 Каалі (Саарема), Естонія, Саарема 58°24'N 22°40'Е 0,004±0,001 0,11 

59 Калвін, США, Мічиган 41 °50'N 85°56'W 450±10 8,5 

60 Калкоп,ПАР 32°43 1S 24°34'Е 1,8 (0,25) 0,64 

61 Калvзький (Камельгинський), РФ, Калуга 54°30'N 36°15'Е 380±10 15 

62 Каменська, РФ 48°20'N 40°15'Е 65 (49±0,2) 25 

63 Кампо-дель-Сієло, Аргентина 21°38 1S 61°42'W 0,004 0,115 

64 Каракуль, Таджикистан, Памір 39°01 'N 73°27'Е 25 (5) 52 

65 Каранкас, Перу 16°36 1S 69°30'W 15,09,2007 0,014 

66 Кярдла (Ійдне), Естонія, о-в Хіума 58°59'N 22°40'Е 510 (455) 4 

67 Карлінський, РФ, Татарія 54°54'N 48°00'Е 10 (5±1) 12 

68 Каррикоселкья, Фінляндія 62°13'N 25°15'Е <1,88 1,5 

69 Карсвелл (Корсуелл), Канада, Саскачеван 58°27'N 109°3o'w 115( 485) 39 

70 Карська (Кара), РФ, Полярний Урал 69°05'N 64°18'Е 70 (73; 57) 65 

71 Кгагоди,Ботсвана 22°29 1S 27°35'Е 180 (2000) 3,5 

72 Келлі Уест, АвсТDалія, Півн. Тер. 19°56 1S 133°57'Е 1640 (550) 10 

73 Кентленд (Кетланд), США, Індіана 40°45'N 87°24'W 300 (97) 13 

74 Кеурусселкья (Мантта), Фінляндія 62°08'N 24°36'Е 1800 30 

75 Клауд Крик, США, Вайомінг 43°05'N 106°45'W 190±30 7 

76 Кліуотер Східний, Канада, Квебек 56°05'N 74°07'W 290±20 26 

77 Кліуотер Західний, Канада, Квебек 56°13'N 74°30'W 290±20 32 

78 Коннолі Бесін, Австралія 23°32's 124°45'Е 60 9 

79 Крауфорд, Австралія 34°43 1S 139°02'Е 35 8,5 

80 Крукед Крик, США, Місурі 37°50'N 91 °23'W 320±80 7 

81 Ксуань, КНР 40°22'N 123°27'Е < 50 тис. р. 1,8 

82 Курська, РФ,Курськ 51 °40'N 36°00'Е 250±80 5,5 

83 Кутюр (Лак-Кутюр), Канада, Квебек 60°08'N 75°20'W 430(300) 8 

84 Ла-Муанері, Канада, Квебек 57°26'N 66°37'W 385 (400) 8 

85 Лаппаярві, Фінляндія 63°09'N 23°42'Е 77±4 (1800) 17 

86 Ліверпvль, АвсТDалія, Півн. Тер. 12°24 1S 134°3'Е 150±70 1,6 

87 Логанчинська (Логанча), РФ, Евенкія 65°30'N 95°48'Е 25 (50) 20 

88 Логойська, Білорусь 54°12'N 27°48'Е 29,71 ( 40) 17 

89 Локне, Швеція 63°00'N 14°48'Е 455 (540) 7,5 

90 Лонар, Індія, шт. Махараштра 19°59'N 76°31'Е 0,052±0,006 1,83 
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91 Лонхілл, Австралія, Квінсленд 18°40 1S 138°39'Е 515 18 

92 Люмпарн, Фінляндія 60°12'N 20°06'Е 1000 (1200) 9 

93 Манікуаган, Канада, Квебек 51 °23'N 68°42'W 210 (214) 80 

94 Маркез, США, Техас 31°11'N 96°18'W 58,3 (58±2) 22 

95 Мат Уілсон, Австралія, Півн. Тер. 15°30 1

s 131°ll'E 1600-1400 7,5 

96 Менсон, США, Айова 42°35'N 94°31'W 74,1 (61) 35 

97 Мепл Крик, Канада, Саскачеван 49°45'N 109°04'W 75 6 

98 Маунт Тоондіна, Австралія 27°57'S 135°22'Е 110 (120) 4 

99 Мішіногорська (Гдовська), РФ, Псков 58°40'N 28°00'Е 360 (300) 4 

100 Мідлсборо, США, Кентуккі 36°37'N 83°44'W 300 6 

101 Мізарай, Литва 54°00'N 23°54'Е 395 (500) 5 

102 Міен, Швеція 56°25'N 14°52'Е 121±2,3 9 

103 Містастін, Канада, Лабрадор 55°53'N 63°18'W 36,4 (38) 28 

104 Монтаньяс, Канада, Нова Шотландія 42°53'N 64°13'W 49,9 (50,5) 45 

105 Монтуракі, Чилі 23°56 1S 68°17'W 0,1 (1) 0,46 

106 Мораско, Польша 52°29'N 16°54'Е 0,01 0,1 

107 Мороквенг, ПАР 26°28 1S 23°32'Е 145,5±0,75 70 

108 Мьолнір, Норвегія 73°48N 29°40'Е 142 (125) 39 

109 Ньюгрунд, Естонія 59°2o'N 23°40'Е 470 8 

110 Ніколсон, Канада, Півн.-Зах. Тер. 62°40'N 102°41•w 400 (300) 12,5 

111 Нью-Квебек (Чабб), Канада, Квебек 61 °17'N 73°40'W 1,4±0,1 (5) 3,44 

112 Ньюпорт, США, Півн. Дакота 48
°
58'N 101 °58'W 500 3,2 

113 Оазис, Лівія 24°35'N 24°24'Е 120 11,5 

114 Оболонська, Україна 49°30'N 32°55'Е 169 (215) 15 

115 Одеса, США, Техас 31 °45'N 102°29'W 0,0635 0,168 

116 Паасселкья, Фінляндія 62°02'N 29°05'Е 1800 10 

117 Пайлот-Лейк, Канада, Півн.-Зах. Тер. 60°17'N 111 °0l'W 445±2 (300) 5,8 

118 Пікканніні, Австралія 11°32 1

s 128°25'Е 360 7 

119 Попігайська, РФ, Красноярський край 71 °30'N 111 °00'Е 35,7 (38,9) 100 

120 Поплар Бей, Канада 50°23'N 95°47'W 100 3 

121 Пресквілл, Канада, Квебек 49°43'N 78°48'W 500 24 

122 Пучеж-Катунська, РФ, Поволжя 57°06'N 43°35'Е 183 (220) 40 (80) 

123 Рагозинська, РФ, Урал 58
°
18'N 62°00'Е 46±3 (55±5) 9 

124 Ред Уінг, США, Півн. Дакота 47°36'N 103°33,w 200±25 9 

125 Ріс (Нордлінгер Ріс), Німеччина 48
°
53'N 10°37'Е 14,34 (15,1) 24 

126 Ріачо Ринг, Бразилія 01°43 1S 46°39'W 200 4,5 

127 Рок-Елм, США, Вісконсін 44°43'N 92°14'W 505 (330) 6,5 

128 Ротер Камм, Намібія 27°46 1S 16°18'Е 3,7±0,3 (5) 2,5 

129 Ротмисrоівська, Україна 49°00'N 32°00'Е 140 (120) 2,7 

130 Рошешуар, Франція 45°50'N 0°56'Е 160 (214) 23 

131 Сааксьярві, Фінляндія 61 °24'N 22°24'Е 602 (560) 5 

132 Сааріярві, Фінляндія 65°17'N 28°23'Е 600 1,5 

133 Садбери, Канада 46°36'N 81 °11 1w 1850(1956) 130 

134 Седерфьярден, Фінляндія 63°0'N 21 °35'Е 600 (550) 5,5 

135 Сент Мартин, Канада, Манітоба 51°47'N 98°32'W 220 (225) 24 

136 Серпент Маунд, США, Огайо 39°02'N 83°24'W 320 6,4 

137 Сільян, Швеція 61 °02'N 14°52'Е 377 (361) 52 

138 Сіхоте-Алінська, РФ, Приморський край 46°07'N 134°40'Е 1947,2,12 0,027 
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139 Слейт Айлещс (Слей), Канада, Онтаріо 48°40'N 87°00'W 350 (450) 30 
140 Соболевська, РФ, Приморський край 46°18'N 138°52'Е <0,001 0,053 
141 Спайдер, Австралія 16°44'S 126°5'Е 541 (570) 13 
142 Стерлітамак, РФ 53°40'N 55°59'Е 17,05,1990 0,009 
143 Стин-Ривер, Канада, Альберта 59°31 'N 117°37'W 95±7 25 
144 Стренгуейс, Австралія, Півн. Тер. 15°12'S 133°35'Е 646 (472) 24 
145 Сувасвесі, Фінляндія 62°42'N 28°00'Е 240 (1000) 4 
146 Сьєрра да Кангала, Бразилія 08°05'S 46°52'W 300 12 
147 Сьєрра Мадера (Афевель), США, Техас 30°36'N 102°55'W 100 13 
148 Табун-Хара-Обо, Монголія 44°06'N 109°36'Е 150 (30) 1,35 
149 Талемцане, Алжир 33°19'N 4°02'Е 3 1,75 
150 Тварен, Швеція, 58°46'N 17°25'Е 470 (455) 2 
151 Тенvмер, Мавританія 22°55'N 10°24'W 2,5±0,5 1,9 
152 Тернавська, Україна 48°01 'N 33°05'Е 330 (280) 12 
153 Тін Бідер, Алжир 27°36'N 5°07'Е 70 6 
154 Тукунука, Австралія, Квінслещ 27°00'S 143°00'Е 128±5 55 
155 Уайткаурт,Канада, Альберта 54°00'N 115°36'W 0,04 0,036 
156 Уанапітей, Канада, Онтаріо 46°45'N 80°45'W 37,2±1,2 7,5 
157 У аркзис, Алжир 29°00'N 7°33'W 70 3,5 
158 Уеллс Крик, США, Теннессі 36°23'N 87°40'W 12 200±100 
159 Уетампка, США, Алабама 32°32'N 86°14'W 81±1,5 6,5 
160 Флінн Крик, США, Теннессі 36°17'N 85°40'W 360±20 3,8 
161 Фоелче, Австралія, Півн. Тер. 16°40'S 136°47'Е 545 6 
162 Хевіленд (Бренхейм), США, Канзас 37°35'N 99°1o·w 0,001 0,015 
163 Хенбері, Австралія, Півн. Тер. 24°35'S 133°09'Е 0,0042 0,157 
164 Хігбурі (Хайбері), Зімбабве 17°06'S 30°09'Е 1034±13 20 
165 Хотон, Канада, Півн.-Зах. Тер. 75°22'N 89°41'W 21,5 (39) 23 
166 Холлефорд, Канада, Онтаріо 44°28'N 76°38'W 550±100 2,35 
167 Цуаінг (Швайнг ), ПАР 25°25'S 28°05'Е 220±0,052 1,13 
168 Чайлі, Казахстан 49°1o'N 57°51'Е 46±7 5,5 
169 Чесапік Бей, США, Вірджінія 37°15'N 76°05'W 3,3±0,2 (3,5) 85 
170 Чиксулvб,Юкатан 21 °201N 89°30'W 65,2±4 170 
171 Чукчинська, РФ, Таймир 75°42'N 97°48'Е 70 6 
172 Шарлевуа (Ла-Мальбе ), Канада, Квебек 47°32'N 70°18'W 357±15 54 
173 Штейнхейм,Німеччина 48

°
41 'N 10°04'Е 14,8±0,7 3,8 

174 Шунак (Аршалі), Казахстан, Прибалхашшя 47°12'N 72°42'Е 12 (45±10) 3,1 
175 Шумейкер, Австралія 25°52 1s 120°53'Е 1630±5 31 
176 Яніс 'яр ві, РФ, Карелія 61 °58'N 30°55'Е 698±22 14 
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университету імені Тараса Шевченка, доктор геологічних наук, професор 

Наумко Ігор Михайлович -завідувач відділу геохімії глибинних флюїдів 
Інституту геології і геохімії горючих копалин НАН України, доктор геологіч
них наук 

Радченко Володимир Васильович -директор ГП «Інститут «УкрНДІпро
ект», кандидат техючних наук 

Турчин Віктор Андрійович -в.о. директора дирекції іноваційних проек
тів по метановугільним програмам ПрАО «Донецьксталь» 

Халимендиков Євген Миколайович -головний інженер ПАО ШУ «По
кровське», кандидат техн1чних наук 

Чепіль Петро Михайлович -заведувач відділом НАК «Нафтогаз Украї-
. . 

ни», кандидат геолого-мшералопчних наук 
Шевелев Леонід Володимирович -директор дирекції бурових технологій 

та організації спорудження свердловин ПрАО «Донецьксталь» 
Шнюков Євген Федорович - директор відділення морської геології та 

осадового рудоутворення НАН України, академік НАН України, доктор геоло
го-мшералогчних наук 

367 



НАУКОВЕ ВИДАННЯ 

НЕТРАДИЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА ВУГЛЕВОДНІВ УКРАІНИ 

Монографія 

У восьми книгах 

Книга VII 

МЕТАН ВУГШЬНИХ РОДОВИЩ, ГАЗОГІДРАТИ, 
ІМПАКТНІ СТРУКТУРИ І НАКЛАДЕНІ ЗАПАДИНИ 

УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА 

МИХАЙЛОВ Володимир Альбертович 
ЗЕЙКАН Олександр Юрійович 
КОВАЛЬ Анатолій Миколайович 
ЗАГНІТКО Василь Миколайович 
ГУРОВ Євген Петрович 
ВИЖВА Сергій Андрійович 
ШНЮКОВ Євген Федорович 
НАУМКО Ігор Михайлович 
ЧЕПШЬ Петро Михайлович 
КОЖУШОК Олег Денисович 
РАДЧЕНКО Володимир Васильович 
БЕЗРОДНИЙ Дмитро Анатолійович 

Коректори О.В.Попова, О. С.Петренко 

Оригінал-макет О.В.Іашенко 

Підписано до друку 12.12.2013. Формат 70х100/16. Папір крейдований. 

Друк офсетний. Умови. друк. арк. 29,67. 

Тираж 500 пр. Зам. № 137. 

ТОВ НВП <<Ніка-Центр>>. 01135, К
и

їв-135, а/с 192; 

т./ф. (044) 39-011-39; e-mail:psyhea@i.com.ua;www.nika-centre.kiev.ua 

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб'єктів 

видавничої справи ДК №1399 від 18.06.2003 

Віддруковано у ТОВ «Друкарня <<Рута>>. 

м. Кам'янець-Подільський, вул. Князів Коріатовичів, 11 

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб'єктів 

видавничої справи ДК №4060 від 29.04.2011 




