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ГЕОЛОГІЯ, ПОШУКИ ТА РОЗВІДКА 

НАФТОВИХ І ГАЗОВИХ РОДОВИЩ 
 

 

 

ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА ТА СКЛАД ПОРІД-КОЛЕКТОРІВ 

ВИШНЕВСЬКОГО ГАЗОКОНДЕНСАТНОГО РОДОВИЩА 

 

Божко К.П., студентка, 

ННІ «Інститут геології», Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка 

 
В даній роботі надано результати мікроскопічного дослідження зразків з продуктивної товщі 

Вишневського ГКР. Встановлено, що петрофізичні властивості залежать від гранулометричного 

складу та компонентності теригенних порід на родовищі. 

 

In this paper there are results of microscopic exploration of the sample from a productive strata of 

Vishnevske gas-condensate deposit. Found that petrophysical properties depend of granulometric compound and 

componentality of terrigenous rocks in the deposit. 

 

Вишневське газоконденсатне родовище розташоване в Балаклійському районі 

Харківської області. Воно входить до складу Машівсько-Шебелинського 

нафтогазоносного району, який належить до  Східного нафтогазоносного регіону 

України. Відкрито в 1985 році. При випробуванні пошукової свердловини №1 було 

отримано промисловий притік газу з конденсатом. 

В тектонічному плані родовище розміщене в південно-східній прибортовій частині 

Дніпровсько-Донецької западини (ДДЗ), в межах Бригадирівської палеозойської 

депресії, яка являє собою область розвитку Бригадирівського соляного штоку і 

прогинів. 

Кристалічний фундамент в цьому регіоні залягає на глибинах 8-9 км. Осадовий 

чохол складає частину регіональної монокліналі північної прибортової зони 

південного-сходу западини. Вишневська структура розбита декількома 

диз’юнктивними порушеннями на два блоки, що занурюються у північному напрямку 

[1]. 

Поклади вуглеводнів на родовищі приурочені до відкладів московського ярусу 

середнього карбону та встановлені у двох блоках. Продуктивна товща у блоці 1 

розкрита на глибинах 2861 - 3021 м, у блоці 2 - на глибинах 2901 – 3042 м. 

Поклади пластово-склепінні, тектонічно екрановані. Розміри покладу у блоці 1 - 5,5 

х 1,5 км, висота 101 м; розміри покладу у блоці 2 - 3,2 х 1,7 км, висота 81 м. 

Покришками покладів є аргіліти середнього та верхнього карбону, що 

перешаровуються з пісковиками, алевролітами та вапняками. Вуглеводневий флюїд 

родовища представляє собою багатокомпонентну суміш газів та конденсату [2]. 

Літологічний склад порід-колекторів ми визначили в шліфах, які були надані ДП 

«Укрнаукагеоцентр». 

Загалом, продуктивний пласт складений теригенними породами, такими як 

пісковики та алевроліти з різними особливостями та комбінаціями. 

Псамітові породи представлені поліміктовими та олігоміктовими  різнозернистими 

(переважно середньозернистими та дрібнозернистими) пісковиками, 
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слабовідсортованими з глинисто-карбонатним цементом. Поліміктові різновиди мають 

у своєму складі зерна кварцу, польових шпатів, мікрокварцитів, луски біотиту. Уламки 

слабо відсортовані та мають не високу обкатаність зерен. Дані пісковики часто піддані 

вторинним змінам: пелітизації (по польовим шпатам), каолінітизації (по біотиту), 

регенерації (по кварцу). 

В олігоміктових різновидах уламкові зерна представлені, в основному,  кварцом і 

польовим шпатом, в приблизно однакових кількостях. Зерна кварцу обкатані краще 

ПШ. Акцесорними мінералами є біотит, мусковіт, кварцит. Подекуди спостерігаються 

епігенетичні зміни уламків, подібні до поліміктових різновидів. 

Цемент поліміктових і олігоміктових  різновидів глинистий, глинисто-карбонатний 

контактово-поровий. Частка глинистої складової становить близько 80, а карбонатної ~ 

20%. Серед глинистих мінералів переважає гідрослюда, а карбонатних – дисперсний 

кальцит. В цементі також спостерігаються вторинні зміни, які виражені в каолінітизації 

гідрослюди. Подекуди можна зустріти розсіяну вуглисту речовину. 

Алеврити являють собою слабовідсортовані породи поліміктового складу. Вони 

представлені уламками кварцу, польового шпату та слюди. На лусках кварцу помітна 

каолінітизація. В алевритах в незначній кількості присутні зерна псамітової 

розмірності. 

В даних породах цемент глинистий, його вміст від 10 до 40%. Тип цементації 

контактово-поровий та базальний. Також присутні лінзи тонкослюдистого та 

вуглистого матеріалу. 

Було досліджено, що залежно від гранулометричного складу та компонентності 

теригенних порід на родовищі, змінюються петрофізичні властивості продуктивної 

товщі. 

Поступово, без різких змін, знизу вгору по розрізу алеврит переходить в пісковик, а 

потім зі зменшенням глибини йде зворотній процес. Пористість пропорційна 

літологічній мінливості і в поліміктових алевролітах вона становить ~ 9%, а в  

олігоміктових пісковиках – 18%. Ці зміни в основному і пов’язані зі зміною 

літологічного складу теригенних порід, які в даному розрізі мають зональний характер. 

 

1. Геологическое строение и подсчет запасов углеводородов Вишневского 

месторождения Харьковской области УССР: Отчет/ПГО "Полтаванефтегазгеология", 

Мясников В.И., Савченко Ф.Д. Полтава, 1990. 

2. Уточнений проект розробки Вишневського газоконденсатного родовища. 

УкрНДІгаз, Бікман Є, Грицай Д., Сойма Р., Ковальчук С. 2015 р. 

 

Рекомендовано до друку науковим керівником: Нестеровським В.А. (доктор 

геологічних наук, професор кафедри нафти і газу, ННІ «Інститут геології» Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка) 

 

Bozhko K., GEOLOGICAL STRUCTURE AND CONSIST OF RESERVOIR ROCK 

OF VISHNEVE GAS-CONDENSATE FIELD. 

 

 

 

 

 

 

https://www.babla.ru/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/reservoir-rock
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ОПТИМАЛЬНІ МЕТОДИ ЗБІЛЬШЕННЯ ДЕБІТІВ ГАДЯЦЬКОГО 

НАФТОГАЗОКОНДЕНСАТНОГО РОДОВИЩА 

 

Демченко М.А.,студент, 

ННІ «Інститут геології», Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка 

 
Кожне родовище в процесі своєї експлуатації виснажується та зменшує дебіти вуглеводневої 

сировини, таким чином потрібно шукати шляхи збільшення та стабілізації видобутку. В даній роботі 

запропоновано можливі варіанти збільшення видобутку, які будуть оптимальними для  експлуатації 

Гадяцького НГКР. 

 

Each deposit is depleted during its operation and reduces the amount of hydrocarbon raw. Thus it is 

necessary looked for way to increase and stabilize production. In this paper the possible ways of increasing the 

extraction that is optimal for the operation of Gadiatskyi oil and gas condensate field are proposed. 

 

Основні промислові запаси газу Гадяцького НГКР сконцентровані в покладах 

горизонтів В-16(С1v) та В-18-19(С1v) (Рис.1). Експлуатація даних покладів відбувається 

фонтануючим способом [1]. 

Горизонт В-16 представлений  пісковиками з прошарками алевролітів і аргілітів. 

Поклади пластові, склепінчасті, деякі літологічно обмежені [2]. 

 
Рисунок 1. Структурна карта продуктивної частини горизонту В-16 [1] 

 

Колекторами  є пісковики і алевроліти. Ефективна товщина пласта змінюється від 

48,6 до 1,6 і навіть до повного заміщення в північно-західному напрямку проникних 

порід на щільні глинисті алевроліти. Коефіцієнт відкритої пористості (за даними 

промислової геофізики) складає 18 - 6,5 %, коефіцієнт газонасиченості – 97 - 80 %. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD
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Склад цементу порід - колекторів – кварцево-глинисто-карбонатний, тип цементу – 

поровий. 

На рис.1 бачимо складну геологічну будову покладу горизонту В-16, яка розбита 

поперечними та поздовжніми розломами. 

До горизонту В-18-19 приурочений масивно-пластовий поклад [2]. 

 

 
Рисунок 2. Геологічний розріз продуктивної частини візейських відкладів 

Гадяцького НГКР [1] 

 

Сумарна ефективна газонасичена товщина знаходиться в межах від 32,4 до 68,0 м. 

Коефіцієнт відкритої пористості( за даними промислової геофізики) складає 6,0 – 14,0 

%, коефіцієнт газонасиченості – 64 – 96 %. Коефіцієнти проникності за даними 

лабораторних досліджень змінюються від 6,2 до 126,0. Цемент порід колекторів – 

глинисто-карбонатно-кварцевий, тип цементації – нерівномірнопоровий і поровий [1]. 

Враховуючи, що в основних продуктивних горизонтах переважає глинисто-

карбонатно-кварцевий та кварцево-глинисто-карбонатний цемент порід-колекторів з 

метою інтенсифікації можна використати наступні технології:  

 глинокислотна ванна (після продування свердловини за допомогою 

колтюбінгової установки);  

 очистка стовбура свердловини від забруднень шляхом промивання піною(при 

капітальних ремонтах свердловин);  

Причинами зниження продуктивності свердловин в процесі розробки можуть стати 

кольматація привибійної зони при капремонтах, накопичення рідини на вибоях через  

низькі швидкості руху газорідинної суміші, високі коефіцієнти фільтраційних опорів. 

Для підвищення продуктивності свердловин можна застосувати: 
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 проведення повторної перфорації низькопроникних колекторів більш 

ефективними методами(потужними зарядами з більшою проникаючою 

здатністю);  

 заміна насосно-компресорних труб (НКТ) на труби меншого діаметру; 

 переведення свердловин на газліфтний спосіб експлуатації(подача стороннього 

газу); 

 обладнання свердловин глибинними та поверхневими струминними насосами; 

 гідророзрив пласта при певному обґрунтуванні;  

У випадках, якщо гідродинамічні дослідження не проводяться, то необхідність 

застосування методів інтенсифікації припливу можна зробити на основі таких 

непрямих ознак доцільності обробки привибійної зони пласта:  

 дебіт свердловини менше очікуваного; 

 коефіцієнт продуктивності менше ніж у сусідніх свердловин; 

 продукує невелика частина перфорованої товщини пласта. 

На даному родовищі з перерахованих способів та методів найбільш ефективними для  

покладів горизонтів В-16 та В-18-19 можуть бути: 

1) Проведення повторної перфорації низькопроникних колекторів більш 

ефективними методами;  

2) Гідророзрив пласта;  

3) Глинокислотна ванна. 

 

1. Геолого-економічна оцінка Гадяцького нафтогазоконденсатного родовища, 2015. 

2. Атлас родовищ нафти і газу України: в 6 т. / гол. ред. М.М. Іванюта.– Львів: «Центр 

Європи», 1998. 

 

Рекомендовано до друку науковим керівником: Нестеровським В.А. (доктор 

геологічних наук, професор кафедри нафти і газу, ННІ «Інститут геології» Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка) 

 

Demchenko M., OPTIMUM METHODS FOR INCREASING THE PRODUCTION 

OF GADIATSKYI OIL AND GAS CONDENSATE FIELD. 

 

 

 

OIL AND GAS RESOURCES IN LIBYA 

 

Khalifa Diaeldin Hasan, student, 

Institute of Geology of Taras Shevchenko 

National University of Kyiv 

 

Лівія є п'ятою за величиною країною в Африці за площею та характеризується наявністю низки 

великих осадових басейнів: Сірт, Гадамес, Мерз, Тріполі. Крім того, на південному сході і північному 

сході країни розташовані басейни Куфра та Барка. Виявлено 320 родовищ нафти і газу, сумарні запаси 

яких перевищують п'ятдесят мільярдів барелів нафти і сорок трильйонів кубічних футів газу.  

 

Libia is the fifth country in Africa by area. It is characterized by the presence of a number of large 

sedimentary basins: Sirte, Gadames, Merz, Tripoli. In addition on the south-east and north-east of the country 

are Kufra and Bark basins. 320 fields of oil and gas were discovered whose total reserves exceeded fifty billion 

barrels of oil and forty trillion cubic feet of gas. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D1%81_%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89_%D0%BD%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B8_%D1%96_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D1%83_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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The first commercial oil discovery in Libya was created in 1958 by the tip of the year 1961 

eleven of the large fields were already found. Production step by step exaggerated to 3.38 

million barrels per day in 1970, inserting Libya among the highest 10 oil-producing countries 

[1]. The exploration drilling and production daily rate had a posh history. Varied studies 

indicate that the discovered reserves are (55-60%) of the ultimately recoverable resource with 

any exploration and reserves growth through improved reservoir management. Recent and 

former geological, geochemical, and geology studies indicated Libya's sedimentary basins 

contain a large distribution of shale section organically wealthy supply rocks with variable 

thickness and totally different maturity levels (Figure 1). Libya's sedimentary basins still have 

non-mature basins and still have the remaining potential to be discovered. The entire 

calculable remaining reserves figure is concerning 60 billion barrel of oil and 120 trillion 

cubic feet of gas to be discovered from standard and unconventional resources. 

 

 
Figure1. The main sedimentary basins in Libya (After Pierobon, 1991) [2] 

In the case of Libya, the United States Geologic Survey admits that its assessment is 

incomplete because of a significant lack of knowledge, and information is chiefly supported 

research completed within the 1970s, that has never been updated. The Libyan National Oil 

Corporation supported the geological, seismic and geochemical research studies conducted by 

its groups and its foreign partners within the country’s completely different sedimentary 

basins, assesses the existence of undiscovered gas resources at concerning 3,300-3,500 bcm. 

The Sirte Basin is located on the northern margin of the African plate in the north central 

part of Libya. It is the youngest sedimentary basin in Libya and it covers an area of about 

600km
2
, extending offshore along the Mediterranean Sea. Sirte Basin is one of Africa’s most 

productive petroleum basins and the world’s 13thlargest petroleum province, with reserves 

estimated at 43 billion barrels of oil equivalent (recoverable) within 16 giant oil fields and 23 

relatively large oil fields [3]. Central Sirte Basin Carbonates is an established unit and 

contains fields producing from carbonates of the Upper Cretaceous, Paleocene, and Eocene 

platforms, mostly onshore, with potential for production to water at depths of about 200m is 

in offshore areas. The basin is characterized by a fill which is entirely Mesozoic and Cenozoic 

in age, and by the presence of series of platforms and deep troughs [4]. 

Gas reserves in Libya. Libya’s established natural gas reserves were calculable at 1.49 bcm 

in 2011. The quantity of natural gas exports to Italy has matured significantly over the past 

many years through the 540-km-long Green stream (underwater) natural gas pipeline from 

Mellitah to Gela in Sicily (Figure 2). The Sirte Basin is the most vital production area for the 

domestic market. Production within the Sirte Basin includes these non-associated gas fields: 
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Attahaddy (3 bcm/year), Hatiba, Sahl, and Assumud, and associated gas from the oil fields of 

Defa-Waha and Zelten.  

Oil reserves in Libya. Libya owns the biggest proved oil reserves of the complete African 

continent, followed by Nigeria and Algeria [7]. Furthermore, during this regard, the country 

remains mostly underexplored. Nearly 80th of Libya’s proved oil reserves are situated within 

the Sirte Basin, that accounts for many of the country’s oil output. 

 

 
Figure 2. Locations of the Sirte and Pelagian Basin Provinces  

[Source: US Geological Survey.] 

 

Conclusions. The conclusions of this research may be summarized as follows: Although 

some studies have evaluated aspects of the fossil oil system in Libya, still simply thirty-seven 

% of Libya has been explored for hydrocarbons. Further studies, targeted on the North Central 

Sirt Basin, are needed to tell future hydrocarbon exploration and production methods. 

Carbonates in Libya are major reservoir units, with important production from Eocene epoch 

nummulitic deposits. Combination of geosciences and technology can grow the hydrocarbon 

potential reserves of Libya and encourage increase exploration drilling in offshore and 

onshore areas. The country conjointly has a comprehensible geographic advantage. Thus, 

along with the commonly high quality of Libya’s crude, makes this chance technically terribly 

enticing indeed.  

1. Bayphase Ltd., 2012. Libya Oil and Gas Strategic Report, 5th edition, Bayphase Ltd, 

Camberley, Surrey, February (http://www.bayphase.com/images/uploaded/pdf/Libya% 

20Strategic%20Report%20Booklet.pdf). 

2. Pierobon, E.S.T., 1991. Contribution to the stratigraphy of the Murzuq basin, SW of  

Libya-3th. Symposium on the Geology of Libya, vol. V: 1767-1783 (edit: M. S. Salem 

& M.N. Belaid), Tripoli.   

3. Ahlbrandt, T.S., 2001. The Sirte Basin is Province of Libya-Sirte-Zelten Total Petroleum 

System. US Geological Survey Bulletin 2202-F. http:// geology.cr. usgs. gov/pub/ 

bulletins/ b2202-f/ (accessed 20.4.2009). 

4. Hallett D., 2002. Petroleum Geology of Libya. Elsevier, Amsterdam, 1, 265-321. 

5. Roohi M, 1996. First symposium of the sedimentary Basins of Libya: Geology of Sirt 

Basin, vol.II, p. 323-336. 

6. Rusk D.C., 2001. Libya: Petroleum potential of the underexplored basin centers–A 

twenty-first-century challenge, in: M.W. Downey, J.C. Threet, and W.A. Morgan (eds.) 

Petroleum provinces of the twenty-first century: AAPG Memoir 74, p. 429–452. 
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7. US Geological Survey (USGS), 2003. “USGS World Petroleum Assessment 2000”, Fact 

Sheet FS–062–03, USGS, Reston, VA, June (http://pubs.usgs.gov/dds/dds-060/). 
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У даній роботі наведено результати аналізу перспективності нафтогазової системи для північної 

частини западини Карнарвон, виділено і описано три основні плеї, охарактеризовано їх особливості та 

наведено шанси успіху кожного із них. На основі цього доведена висока перспективність частини 

басейну, що досліджувалася. 

 

In this paper results and conclusions of petroleum system analysis for the Northern Carnarvon Basin are 

presented. Three main petroleum plays are defined and described; its chances of success are given. Based on it, 

a high hydrocarbon perspective of the studied part of the basin was proved.  

 

Аналіз нафтогазової системи (Petroleum System Analysis) – це сучасний підхід оцінки 

нафтогазового басейну в контексті здатності гірських порід, які його заповнюють, 

генерувати вуглеводні, їх утримувати, концентрувати та зберігати. Таким чином - це 

складний аналіз численних елементів нафтогазового басейну до яких відноситься 

нафтогазоматеринські породи, породи-резервуари, покришки, шляхи міграції, пастки, 

термічна історію розвитку регіону тощо. 

Такий аналіз було зроблено авторами для частини шельфу біля родовища 

Scarborough, яке знаходиться в північній частині басейну Карнарвон. Загалом, басейн 

Карнарвон був утворений в результаті відділення Індії від Австралії у Тріасово-

Крейдовому часі та знаходиться в північно-західній частині австралійського шельфу. 

Стратиграфічно він представлений  континентально-морськими тріасовими відкладами 

потужністю до 10 км, в більшості малопотужними теригенними юрськими породами, 

теригенно-уламковими крейдовими відкладами, які можуть досягати потужності до 1 

км та палеоген-неогеновими карбонатними відкладами, які накопичувалися в умовах 

пасивної континентальної окраїни вже після основних фаз син-рифту [1, 2].  

Для виконання аналізу нафтогазової системи було використано крім численних 

літературних джерел п’ятдесят три 2D сейсмічних профілі загальною протяжністю 

більше 6 700 км, один 3D сейсмічний куб, який знаходиться в південно-західній частині 

ділянки дослідження та три свердловини з комплектом каротажних кривих та 

геологічних звітів по бурінню, опробуванням та геохімічними аналізами.  

http://pubs.usgs.gov/dds/dds-060/
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В результаті оцінки басейну було виділено 3 «плеї» (з англ. petroleum play) – 

перспективні комбінації нафтогазоматеринських порід – порід-колекторів та покришок. 

Для кожного із них були оцінені ризики та виділені перспективні пастки.  

Перший «плей» – тріасовий – де тріасові відклади (формація Mungaroo), вміщають у 

собі всі ці три основні компоненти. Як стало відомо, газогенерація відбувається у 

межах цієї товщі із вугілля та аргілітів, які характеризуються третім типом керогену. 

Тріасові відклади виступають джерелом вуглеводнів для усіх трьох визначених «плеїв». 

Породи-резервуари – пісковики із середньою пористістю до 20%, які накопичувалися у 

прибережно-дельтових та шельфових умовах. Пласти пісковиків часто утворюють 

потенційні структури прирозломного типу та стратиграфічні пастки, покришками для 

яких також виступають тріасові аргіліти та непроникні розломи. Шанс успіху цього 

«плею» був розрахований як 76%. 

Другий «плей» – юрський. Для нього газоматеринською породою також виступає 

тріасове вугілля та аргіліти. Як було визначено, вуглеводні після утворення вздовж 

розломів могли підніматися у стратиграфічно обмежені пастки представленими 

оксфордськими пісковиками, над якими незгідно залягають крейдові аргіліти. Саме 

вони разом із середньоюрськими аргілітами (формація Дінго) і виступають нижньою і 

верхньою покришкою. Шанс успіху цього «плею» був розрахований як 12% через 

відсутність конкретної інформації про якість резервуарів та закритість потенційних 

структур. 

Третій «плей» – крейдовий, є найбільш перспективним оскільки включає у себе 

високоякісну породу-колектор Баріас-Валанжинівського часу, яка утворювалася у 

дельтових умовах і представлена гарновідсортованими пісковиками із середньою 

пористістю до 23%. Крім цього деякі піщані тіла мають турбідітне походження. На 

основі цього очікуваними пастками вуглеводнів є стратиграфічні та рідше структурні. 

Регіональною породою-покришкою для цієї формації нижньокрейдових порід виступає 

формація Muderong, яка в більшості складена аргілітами із високим вмістом 

смектитової компоненти. Для стратиграфічних пасток в межах Баріас-Валанжинівських 

порід покришками також можуть виступати пропластки аргілітів та глинисті алевроліти 

цього ж часу. Шанс успіху цього «плею» був розрахований як 81%. 

Рисунок 1. Регіональний Event Chart для досліджуваної ділянки 
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Таким чином, автори повністю впевнені у високій нафтогазоностності ділянки 

шельфу біля родовища Scarborough як у «крейдовому» «плеї», так і у «юрському» та 

«тріасовому». У межах кожного «плею» були виділені потенційні структури, де 

прямими індикаторами вуглеводнів на сейсмічних профілях було зафіксовано 

присутність покладів газу. 

 

Автори тез висловлюють подяку Американській асоціації нафтогазових геологів 

AAPG за надані матеріали на основі яких і було виконана дана робота. 
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1992 - Carnarvon Basin, W.A., Bureau of Resource Sciences, Australian Petroleum 

Accumulations Report 8. 

2. Exon, N.F., and Willcox, J.B., 1978. Geology and petroleum potential of the Exmouth 

Plateau area off Western Australia. AAPGBulL, 62:40-72. 
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ВЕРХНЬОВІЗЕЙСЬКІ ПІСКОВИКИ ЯБЛУНІВСЬКОГО 
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ННІ «Інститут геології», Київський національний 
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Дрібнозернистий пісковик з продуктивних горизонтів В-21-22 має кварцово-польовошпатовий склад 

уламків і карбонатно-глинистий цемент. За сейсмічними даними піщані тіла в цьому інтервалі 

утворюють клиноформи. На колекторські властивості нижньовізейських пісковиків могли впливати як 

умови седиментації, так і вторинні постседимиентаційні пертворення. 

 

Fine-grained sandstone from producing horizons B-21-22 has a quartz-feldspar composition of debris and 

carbonate-clay cement. According to seismic data sandy bodies in this interval form clinoforms. The reservoir 

properties of these sandstones could be influenced both by sedimentation conditions and secondary diagenetic 

transformations. 

 

Вступ. Яблунівське нафтогазоконденсатне родовище розміщене на південному сході 

Жданівської депресії північно-західній частині приосьової зони Дніпровсько-Донецької 

западини (ДДЗ). Воно приурочене до значної за розмірами Яблунівської 

брахіантиклінальної складки. Це багатопластове родовище з унікальним поверхом 

нафтогазоносності близько 1800м, що охоплює стратиграфічний інтервал від девону – 

до башкирського ярусу середнього карбону. Продуктивні горизонти об’єднані в п’ять 

експлуатаційних об’єктів. Родовище розробляється з 1983 року. Нарощування запасів 

вуглеводнів на родовищі пов’язують з виявленням неструктурних пасток на різних 
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стратиграфічних рівнях. З цією метою в останні роки на Яблунівському родовищі 

проведені детальні сейсмічні дослідження, пробурено ряд глибоких свердловин.  

Матеріали і методи. За результатами ГДС вивчено розріз нижнього карбону, 

розкритий свердловиною Яблунівська №332. Проведено петрографічні дослідження 

керну з інтервалу 4038м – 4046м (виготовлено 4 прозорих шліфів), які разом з даними 

сейсмогеофізичних досліджень залучені для інтерпретації умов формування піщаних 

колекторів.  

Результати досліджень. За даними ГДС інтервал 4038м – 4046м складений 

аргілітами та алевролітами з прошарками пісковиків. Досліджений зразок керну 

складений пісковиком сірим дрібнозернистим кварц-польовошпатовим. Ділянками 

проявлена шаруватість, що підкреслюється орієнтованими кристалами чорної слюди. 

Порода показує слабку реакцію з розчином соляної кислоти. Мікроскопічні 

дослідження показали такий склад пісковику: уламкового матеріалу – 75-85% кварц, 

10-15% польові шпати, 5-10 % мусковіт. Зерна кварцу кутасті, розмір 0,3-0,5 мм, 

переважають 0,4мм (рис. 1). Зерна польового шпату 0,2-0,4 мм. Луски мусковіту 

видовжені товщиною 0,05 мм довжиною до 0,1 мм. З акцесорних мінералів наявний 

циркон (до 0,01 мм). Цемент поровий карбонатно-глинистий з переважанням глинистої 

складової (до 75%). Серед вторинних аутигенних мінералів зафіксовано розвиток 

агрегатів сидериту та каолініту. Виявлені також дрібні кубічні кристали піриту та чорна 

бітумоподібна речовина. 

 

 
Рисунок. 1. Пісковик з інт. 4038м – 4046м. Ширина поля 0,1мм 

 

За даними петрографічних досліджень породи перетворені на стадії пізнього 

діагенезу або катагенезу. Суттєвого впливу на формування вторинного порового 

простору досліджені вторинні перетворення не мали, про що свідчать значення їх 

колекторських властивостей. Так, згідно з даними ГДС пісковик відібрано з інтервалу, 

який не рекомендовано до випробування, тобто він не розглядався як колектор. 

Інтервал відбору керну відноситься до перехідної зони продуктивних горизонтів (ПГ) 

В-21-В-22, які виділяються у складі верхньовізейського ХІІа мікрофауністичного 

горизонту (МФГ), що залягає над «карбонатною плитою». 

Мінеральний склад і структура пісковику (кутасті зерна кварцу, наявність польових 

шпатів) свідчить про наближеність до джерел, з яких уламковий матеріал надходив в 

басейн седиментації. Ймовірно, що така седиментація могла відбуватись в 

прибережних зонах морського басейну. Це узгоджується з висновками Я. Лазарука [1], 

який узагальнив дані щодо умов формування ХІІа МФГ. Результати детальних 

сейсморозвідувальних робіт демонструють розвиток клиноформ, безпосередньо над 

карбонатною плитою (рис. 2). Тобто, фактично ПГ В-21-22 у межах Яблунівського 

родовища можуть бути пов’язані з неструктурними лінзовидними піщаними тілами. 

Pl Kln 

Sd Mca 
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Рисунок 2. Клиноформи на сейсмічному записі (Яблунівське НГКР) [2] 

 

Висновки. Вивчення матеріалів по Яблунівському родовищу показав широкий 

розвиток клиноформ у нижній частині XIIа МФГ (ПГ В-21-22). Мікроскопічні 

дослідження керну з цього інтервалу підтверджують наявність у цьому 

стратиграфічному інтервалі піщаних лінзовидних тіл, що виникли у морських 

прибережних умовах. Такі умови седиментації призводили до формування первинних 

гранулярних колекторів. Постседиментаційні процеси суттєво не вплинули на 

колекторські властивості вивчених пісковиків. Однак враховуючи величезний інтервал 

нафтогазоносності Яблунівського родовища, необхідні детальні дослідження наявності 

вториннопорових колекторів на інших стратиграфічних рівнях.  

 

1. Лазарук Я. Г. Теоретичні аспекти та методика пошуків покладів вуглеводнів у 

неантиклінальних пастках (на прикладі відкладів XIIа мікрофаунстичний горизонту 

Дніпровсько-Донецької западини). Київ : УкрДГРІ, 2006. 110 с. 

2. Мищенко, Л.А. Особенности поисков залежей углеводородов в неантиклинальных 

клиноформных телах Днепровско-Донецкой впадины. Нефтегазовая геология. Теория и 

практика. 2014. Т.9, №2. – Режим доступу: http://www.ngtp.ru/rub/4/28_2014.pdf. 

 

Рекомендовано до друку науковим керівником: Огарем В.В. (доктор геологічних 

наук, професор кафедри нафти і газу, ННІ «Інститут геології» Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка) 

 

Nakrapas V., UPPER VISEAN SANDSTONES OF YABLUNIVKA OIL AND 

GASCONDENSATE FIELD: LITHOLOGY AND ORIGIN. 

 

 

 

ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ГЕОХІМІЧНИХ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

МАТЕРИНСЬКИХ ПОРІД ДЛЯ БАСЕЙНОВОГО АНАЛІЗУ 
 

Ткаченко Ю.О. студентка, 

ННІ «Інститут геології», Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка  

 

http://www.ngtp.ru/rub/4/28_2014.pdf


IX Всеукраїнська молодіжна наукова конференція-школа  

«Сучасні проблеми наук про Землю» 

Київ, 16-19 квітня 2019 р. 

 21 

Наведено характеристику петрогеохімічного та піролітичного підходів до прогнозування 

нафтогазоносності шляхом дослідження материнських порід з використанням програмного 

забезпечення PetroMod в аналізі басейнів осадконакопичення. 

 

The characteristic of petro-geochemical and pyrolytic methods of source rock study to predict oil-and-gas 

content with using the PetroMod software in basin analysis are in this article. 

 

На сьогоднішній день в Україні та світі актуальним залишається питання з 

нарощення запасів вуглеводнів. Геологами-нафтовиками був розроблений ряд 

геохімічних й геоінформаційних методів та підходів до дослідження материнських 

порід, які використовуються для прогнозування нафтогазоносності осадових басейнів 

[1, 3]. 

Програмне забезпечення PetroMod надає змогу прослідкувати процеси міграції 

нафти та газу, представити детальний опис зрілості та генерації вуглеводнів на основі 

літологічних та геохімічних даних. 

До останніх належать дослідження відбивальної здатності вітриніту 

(мікрокомпоненту органічної речовини) на мікроскопі-фотометрі МСФ-30У та 

керогену в піролітичній установці Rock-Eval 6 classic S3, що використані в даній роботі. 

Основною проблемою проведення басейнового аналізу в Україні є комерційна 

засекреченість характеристик родовищ нафти та газу, погана збереженість та низька 

якість фактичних матеріалів, висока вартість проведення геохімічних досліджень та 

низька зацікавленість видобувних компаній в проведенні наукових робіт. 

Геохімічні дослідження органічної речовини материнських порід в даній роботі 

проводилось на прикладі аргілітів касимовського ярусу Ланнівського 

газоконденсатного родовища. Фактичний матеріал був взятий зі свердловини №5, керн 

№29 (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Аншліф-брикет, виготовлений з аргілітів авіловської світи 

касимовського ярусу верхнього карбону.  

Свердловина №5, керн № 29, інтервал глибин 4850-4863 м. 
 

Встановлено, що значення відбивальної здатності вітриніту (R0) знаходиться в 

прямій залежності від його епігенетичних перетворень (зрілості). Шляхом вивчення 

мацералу (вітриніту) у відбивному світлі мікроскопа-фотометра та подальшою 

обробкою даних в програмі «Spectra» встановлено, що R0 становить 0,8% (рис. 2) [2] 
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Рисунок 2. Гістограма значень відбивальної здатності вітриніту на прикладі зразка зі 

свердловини №5 (4850-4863м) 
 

За шкалою градацій катагенезу (А.М. Вассоєвич, 1976 р.) досліджувані материнські 

породи можна віднести до зони МК2, яка характеризується як нафтогенеруюча 

(«нафтове вікно») [2]. 

Піроліз вищезгаданих зразків породи з глибини 4850 та 4855 м на установці Rock-

Eval 6 classic S3 надав більш глибоку геохімічну характеристику органічної речовини 

(рис. 3). Крекінг керогену відбувався за методом BulkRock, що складається з 

поступового термокаталітичного розігріву породи до 650
о
С.  

 

 
Рисунок 3. Геохімічні показники досліджених зразків із свердловини №5  

Ланнівського родовища 

 

За допомогою результуючої модифікованої діаграми Ван-Кревелена (рис. 4) був 

встановлений I тип керогену (нафтогенеруючий). Співвідношення індексу 

продуктивності (ТРІ) та термальної зрілості порід вказало на початкові етапи міграції 

та генерації нафти в даній зоні. 
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Рисунок 4. Співвідношення водневого та кисневого індексів (модифікована діаграма 

ван Кревелена) по зразках із свердловини №5 Ланнівського родовища 

Дані петрогеохімічного та піролітичного аналізів корелюються між собою і вказують 

на «нафтове вікно» аргілітів авіловської світи касимовського ярусу. Вони також 

корелюються з загальною схемою катагенезу осадових порід, проведеною в цьому 

районі за ступенем відбиваючої здатності вітриніту ДП «Укрнаукагеоцентр». 

За комплексом параметрів (вміст органічного вуглецю, водневого індексу, типу 

керогену та наданою літологічною характеристикою родовища) можна прослідити 

еволюцію нафтогазоносної системи осадового басейну Ланнівського газоконденсатного 

родовища в середовищі PetroMod.Моделювання проходить в декілька етапів. 

Першим етапом є інтеграція даних в таблицю Main Input, які включають: 

- глибину покрівлі та підошви кожного шару, їх потужності;  

- вік та потужність еродованої поверхні; 

- вік шарів; 

- літологічний тип порід; 

- додаткові дані про покришки, материнські породи, підошви та резервуари; 

- вміст Total organic carbon, тип керогену, водневий індекс. 

Другим етапом роботи є введення даних в Boundary Conditions для отримання 

графіків історії глибин водного басейну, палеоклімату та теплового потоку. 

Подальшим є створення моделей пористості осадових порід басейну для уточнення 

їх колекторських властивостей по площі, історії осадконакопичення для встановлення 

віку формування вуглеводневих відкладів, зрілості материнських порід для визначення 

типу «вуглеводневого вікна» [4]. 

Дані еволюції нафтогазоносної системи надають важливу інформацію для 

встановлення перспектив нафтогазоносності осадків, уточнення детальності буріння. 

Впровадження геохімічного аналізу материнських порід в поєднанні з 

геоінформаційними технологіями моделювання нафтогазоносних басейнів є важливим 

кроком до розвитку нафтової та газової промисловості в Україні та виведенню її на 

новий сучасний рівень. 

 

1. Проект дорозробки Ланнівського ГКР / Шебелинкагазвидобування – Є.С. Бікман, 

Т.М. Галко, І.В. Письменний – 2013. 

2. И.И. Аммосов, Тан Сю-и, (1961) Стадии изменения углей и парагенетические 

отношения горючих ископаемых //АН СССР. С. 45-131. 
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3. Атлас родовищ нафти і газу України: В 6 т. / Ред. М.М. Іванюта, В.О. Федишин, 

Б.І. Денега та ін. – Львів: УНГА, 1998. – Т. ІІІ. Ланнівське газоконденсатне родовище. 

– С. 959-965. 

4. By Donald L. Gautier Kimmeridgian Shales Total Petroleum System of the North Sea 

Graben Province // Bulletin 2204-C, U.S. Geological Survey, Reston, Virginia: 2005. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ТА ПРОБЛЕМИ ВИДОБУТКУ НЕТРАДИЦІЙНИХ 

ВУГЛЕВОДНІВ В УКРАЇНІ: ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ  

 

Черепашенко Н.В., студентка, 

ННІ «Інститут геології», Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка 

 
Описано перспективи та проблеми видобутку нетрадиційних вуглеводнів в Україні. Наведено оцінки 

ресурсів сланцевого газу в басейнах України та розглянуто екологічні аспекти його видобутку. 

The prospects and problems of unconvential hydrocarbons in Ukraine are described. Estimates of shale gas 

resources in Ukraine are presented and ecological aspects of its pruducting are considered. 

 

Україна є однією з тих країн, економічний розвиток яких значною мірою  

стримується нестачею власних енергоресурсів. Тому в останні роки активно 

вивчаються питання власної енергозабезпеченості. Однією з основних складових цього 

процесу є введення в розробку нових нетрадиційних видів вуглеводнів (газ щільних 

порід, метан вугільних родовищ, сланцеві газ та нафта). Встановлено, що поклади 

нетрадиційних вуглеводнів наявні у ряді регіонів України. Враховуючи те, Україна має 

добре розвинену інфраструктуру, зокрема мережа трубопроводів, видобуток 

нетрадиційних вуглеводнів, і найперше сланцевого газу, є цілком реальним. 

За результатами досліджень і аналізів Американської інформаційної енергетичної 

агенції, відповідно їхньому документу «Світові ресурси сланцевого газу: аналіз 14 

регіонів за межами США» Україна має досить великі запаси сланцевого газу, поклади 

якого за геолого-економічною оцінкою є перспективними для промислового освоєння 

[3]. 

На території України  виділяють два перспективних регіони з покладами  сланцевого 

газу: Дніпровсько-Донецький (1,36 трлн м
3
) та Люблінський (4,22 трлн м

3
) (рис. 1). 

З цих двох басейнів за сучасними технологіями можуть бути вилучені 1,19 трлн м
3 

(приблизно 20%). 

Оцінки ресурсів сланцевого газу в Україні суттєво відрізняються і, за різними 

джерелами, мають такі значення на 2011-2012 рр.: Державна служба геології та надр – 

7,0 трлн м
3
, Американська інформаційна енергетична агенція – 1,2 трлн м

3
 тощо. Значні 

розбіжності в оцінках ресурсів свідчить про його недостатню вивченість питання. За 

наявними на цей час даними Україна посідає 4 місце за ресурсами сланцевого газу в 

Європі після Польщі, Франції та Норвегії. 
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Рисунок 1. Схема розміщення басейнів сланцевого газу на території України [3] 

 

Розвиток видобутку сланцевого газу в Україні потребує кардинального збільшення 

обсягів горизонтального буріння, широкого впровадження гідророзриву пластів, 

суттєвої модернізації інфраструктури. Все це створює додаткові техногенні 

навантаження на довкілля.  

На думку експертів МЕА (Міжнародне енергетичне агентство) основними загрозами 

для навколишнього середовища є більш «агресивні» технології видобутку, що 

вимагають більшої кількості свердловин, великих обсягів прісної води та порушення 

екологічних норм та правил техніки безпеки [3]. 

Серед основних екологічних проблем при видобутку сланцевого газу виділяють: 

сейсмічні ризики; забруднення ґрунтових вод, ґрунтів та поверхневих водоймищ; 

викиди в атмосферу. [2]  

Проте, як показує досвід США, потенційні вигоди, при умові, що сланцевий газ 

видобувається і транспортується у відповідності зі строгими екологічними 

стандартами, сприяють швидкому поширенню популярності цього ресурсу. Сучасний 

технологічний рівень видобутку дозволяє звести екологічні загрози до мінімуму [1]. 

 

1. Дикань В.Л. Основы экологии и природопользования /В.Л. Дикань, А.Г. Дейнека, 

Л.А. Позднякова, И.Д. Михайлов, А.А. Каграманян/ – Харьков: ООО «Олант», 

2002. – 384с. 

2. Нетрадиційні джерела вуглеводнів України: монографія. У 8 кн. Кн. 1. 

Нетрадиційні джерела вуглеводнів: огляд проблеми /Куровець І.М. та ін./ – 

Нац.акціонерна компанія «Нафтогаз України» та ін. – К.: Ніка-Центр, 2014.– 208с.  

3. http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/slanets-19b15.pdf 
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ГЕОЛОГІЯ РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН ТА 

ЕКОНОМІЧНА ГЕОЛОГІЯ 
 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ РУДНИХ МІНЕРАЛІВ ЗОЛОТОРУДНОГО РОДОВИЩА 

САУЛЯК  

 

Бабіч Ю.Ю., студент, 

ННІ «Інститут геології», Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка  

 
В даній роботі наведено результати мікрозондового та мікроскопічного дослідження зразків руд, 

відібраних із золоторудного родовища Сауляк. За отриманими результатами виявлено та описано 

самородні елменти та недіагностовані мінерали. 

 

The results of microprobe and microscopic research of ore samples that were collected from the Saulak gold 

deposit are considered.  The native elements and non diagnosed minerals were revealed and described.  

 

Родовище Сауляк розташоване в Рахівському рудному районі Закарпаття на західній 

околиці с. Ділове. Відкрите в 1974 р. під час пошуків корінного джерела вторинного 

літогеохімічного ореолу золота, вивчене канавами, розчисткою, штольнями, 

свердловинами. Було кілька спроб розробляти родовище. Розробка родовища 

припинилася в 2010 р. В даний момент родовище законсервоване. Головною геолого-

структурною одиницею району є північно-західна частина Мармароського 

кристалічного масиву Східних Карпат, складеного в основному  комплексом 

неопротеозойських метаморфічних порід. Основна рудна структура родовища – 

однойменна Саулякська тектоно-метасоматична (золоторудна) зона, яку приурочено до 

контакту білопотоцької й діловецької світ. Площа родовища становить 3 км2 (чітких 

границь немає). Саулякська рудна зона є зоною інтенсивного будинажу, зминання, 

розсланцювання, мікроскладчастості, діафторезу та мілонітизації, яку супроводжують 

рудно-метасоматичні процеси. Загальна потужність зони – від 20 до 80 м. Нижні товщі 

масиву метаморфізовані в умовах епідот-амфіболітової фації (білопотоцька світа), а 

верхні – в умовах кварц-епідот-амфіболітової та кварц-альбіт-мусковіт-хлоритової 

субфацій фації зелених сланців (бредецельська, діловецька, мегурська світи). Вміст 

золота різко змінюється, середній вміст у рудах 8 г/т. В рудних тілах золото 

розподілене вкрай нерівномірно. В кварці його вміст змінюється від 20–30 до 200–300 

г/т і більше. Руди добре збагачуються за гравітаційно-флотаційною і гравітаційно-

ціаністою схемами з вилученням 90–92 % золота в кондиційний концентрат і 80-82 % 

срібла. Запаси родовища за різними оцінками становлять 10–11, 15-18 т золота [1, 3]. 

Наведено в цій роботі висновки виконано за результатами польових досліджень в 

с.Ділове та родовищі «Сауляк» під час якого описано і замальовано стінку першого 

уступу кар’єру відібрано й описано зразки порід (18 шт.) із кар’єру та відвалів штолень, 

досліджено аншліфи; методом мікро-зондування визначено головні рудні мінерали; 

побудовано таблицю хімічного складу зразків та середньої пробності зразків золота. 

На західній околиці с. Ділове в правому борту струмка Сауляк знаходиться кар’єр та 

дві штольні. Кар’єр (розчистка) з одним уступом розміром 250×30-40 м, висота нижньої 

стінки до 10-12 м., верхньої  25-30 м. В кар’єрі породи представлені (знизу доверху): 
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кварц-серицитовими сланцями з прожилками (до 10-15см.) сірувато-білого 

сланцюватого кварцу; кварц-хлорит-серицитовими сланцями з прожилками (до 5-10см.) 

кварцу темно сірого до чорного кольору з включеннями  чорної вуглистої речовини. В 

кар’єрі можна спостерігати всі стадії в’язкого будинажу, від появи шийки будини до 

розсередження  будини на значну відстань. Серед інтенсивно розлінованих  кварц-

хлорит-серицитових сланців, що розвинені в зоні між Діловецькою та Білопотоцькою 

структурно-фаціальними зонами Мармароського масиву, спостерігається лінза кварц-

карбонатних порід з видимим малосульфідним золотим зруденінням. Спостерігається 

ряд пологих ізоклінальних складок, основні лінії яких співпадають із площинами 

вторинної сланцюватості, в результаті якої утворились тонколистуваті тектоніти. У всіх 

породах  присутні часті дрібні (до 3-4 мм.) включення сульфідів лускуватої форми, 

рідше кристалів, іноді вони зустрічаються у вигляді прожилків.  

 

Таблиця 1. Загальний мінералогічний склад 

Мінерали 
Гіпогенні 

Гіпергенні 
рудні не рудні 

Головні Пірит, галеніт, сфалерит, 

піротин, халькопірит, 

самородне золото 

Кварц, карбонати 

(переважно кальцит), 

польовий шпат, серицит, 

хлорит 

Кальцит, 

церусит 

Другорядні Арсенопірит, аргентит, 

станін, срібло 

Анкерит, доломіт, сидерит, 

барит, альбіт, турмалін, 

епідот 

Марказит, 

лімоніт 

Рідкісні Алтаїт, гессит, петцит, 

герсдорфіт 
  

 

Мінеральний склад слюдистих порід: кварц 50-60%, польовий шпат 15-

13%, слюди 5-10%, карбонати  5-10%. У кварц-карбонатних породах вміст карбонатів 

становить 70-80%, кварцу 20-30%. Масова частка кремнезему в руді становить 

59,6%, глинозему 8,8%, Fe і Fe2O3 відповідно 1,6% і 3,6%, вуглецю органічного 0,7%. 

Вміст сульфідних мінералів у жильній масі рудних тіл становить до 1-2 %. 

Виявлено 10 різновидів рудних мінералів (табл. 2), та недіагностований мінерал 

(зразок № 1-5), якому дано попередню назву «Саулякіт»  

 

Таблиця 2. Різновиди рудних мінералів 

Самородні 

елементи 

золото [Au(Ag)] 

Сульфіди пірит [Fe ]; галеніт [PbS]; сфалерит [ZnS];  

герсдорфіт [(Ni,Co,Fe)AsS] 

 

Телуриди гессит [ Te]; петцит [A AuT ]; алтаїт [PbTe];  

кочкарит [PbBi4Te7]; саулякіт [Pb (Ag)2]2Te3  
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Таблиця 3. Хімічний склад мінералів 

 

Золото присутнє в самородному стані, яскраво-жовте, утворює вигнуті, 

продовгувасті пластинки на границях зерен сульфідів, часто зустрічається у зростках з  

піритом, сфалеритом та галенітом. Трапляється майже у всіх породах продуктивних 

горизонтів родовища, але в різних концентраціях, Золото в руді переважно вільне 

розміром до 3-4 мм., має високу пробність, домішок срібла варіює від 11,07% до 

17,06%.  

Пірит спостерігається у всіх породах, найчастіше у кварц-хлорит-серицитових 

сланцях. Представлений кубічними та октаедричними кристалами, утворює зернисті 

скупчення по сланцюватості разом з дрібними кристалами галеніту та сфалериту, 

інколи трапляється у вигляді прожилків. Виявлено тенденцію, що при високій 

концентрації піриту в породах, різко зменшується концентрація золота. Всі виявлені 

сульфіди є типовими для порід метасоматично-матаморфогенного походження, за 

винятком одного досить рідкісного, тим більше в метаморфічних породах, мінералу- 

герсдорфіту, який є типовим в гідротермальних, багатьох колчеданових, колчеданно-

поліметалічних, золоторудних родовищах, він може свідчити про те, що на породи 

були додатково накладені певні гідротермальні процеси.  

Найбільш незвичним було виявлення телуридів. В доступній літературі про 

родовище Сауляк, із телуридів згадувались тільки два мінерали – це алтаїт та гессит. В 

наших дослідженнях додатково виявлено ще: петцит, мінерал схожий з кочкаритом, та 

один недіагностований – мінерал телуру, який умовно названо «саулякіт».  

Схожі на «зразок № 4-6» (Te – 39.4%; Pb – 37.05%; Bi – 23.43%) за хімічними 

елементами і їх відсотковим вмістом це мінерали кочкарит (PbBi4Te7) та ракліджит 

(PbBi2Te4), які за своїми властивостями майже не відрізняються. Кочкарит та 

ракліджит – вперше виявлені на родовищі золота Кочкарь поблизу міста Пласт, 

Південний Урал. Кочкарит: Bi – 42.02%, Pb – 10.17%, Te – 47.48%; ракліджит: Bi 36.67-

36.87%, Рb – 16.96-17.06%, Тe – 46.80-47.13%. Кочкарит, ймовірно, виник при взаємодії 

теллуровісмутита і алтаїта: 2Bi2Тe3+РbТе – PbBi4Те7. Для золото-теллуридних руд 

Кочкарського родовища, метаморфізованих в умовах амфіболітової-

амфіболроговиковій фації (600-490°С), типові подвійні телуриди і сульфотелуриди Bi-

Pb (алексит, кочкарит, ракліджит, нові фази – Pb2Bi2Te2S3 і інші) з наступною закалкою, 

яка була обумовлена крупноамплітудними блоковими переміщеннями [2].  

Оскільки на родовищі Сауляк стадія: золото-телуридно-сульфідно-кварцова (280-

245°С) формувалась при більш низьких температурах, відносно Кочкарського, в якому 

породи метаморфізовані в умовах амфіболітової-амфіболроговикової фацій при 

температурах значно вищих, за різними оцінками від 600° С до 490° С, для яких типові 

Назва 

мінералу 

Хімічна 

формула Зразок Si% Ag% Au% Te% S% Pb% Fe% Zn% 

Золото 

самородне 

Au(Ag) 

1-1 0,52 11,44 88,04 0 0 0 0 0 

Галеніт PbS 1-2 0,34 0 0 0 14,13 85,52 0 0 

Пірит  Fe  1-3 0,6 1,49 0 1,63 46,97 0 47,58 0,8 

Гессит Te 1-4 1,05 64,64 0 34,32 0 0 0 0 

Саулякіт [Pb(Ag)2]2Te3  1-5 2,19 34,52 0 30,75 0 31,86 0,67 0 

Алтаїт  PbTe 1-6 11,7 9,65 4,9 26,55 0 47,04 0,16 0 

Сфалерит  ZnS 1-7 0,72 0 0 0 32,67 0 5,8 60,8 

Алтаїт  PbTe 1-8 1,49 2,56 0 19,42 0 76,53 0 0 

Петцит  Au  1-9 2,7 39,92 37,95 19,43 0 0 0 0 

Алтаїт  PbTe  1-10 17,19 1,03 0 30,92 0 50,86 0 0 
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подвійні телуриди і сульфотелуриди, то ж можна припустити, що на родовищі Сауляк, 

можливо, проходили приблизно ті ж самі процеси, але за менших температур, отже 

можливості для взаємодії мінералів були більш обмежені. Таким чином телуриди 

(зразок № 4-6; зразок № 1-5(саулякіт)), можливо, утворились за подібних процесів, як і 

телуриди Кочкарського родовища.  

Інші телуриди (гессит, петцит, алтаїт) є відносно типовими для родовищ подібного 

генезису. 

Таким чином, виявлені і описані мінерали телуру та самородних елементів родовища 

Сауляк, свідчать про велику розмаїтість геологічних процесів, що формували 

родовище. В перспективі планується провести більш детальне дослідження нових 

мінералів та розширити колекцію досліджуваних зразків порід. 
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СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ГІРНИЧОЇ СПРАВИ: ФІНАНСОВИЙ 

АСПЕКТ 

 

 

Балега А.В, аспірантка, 

ННІ «Інститут геології», Київський національний  

університет імені Тараса Шевченка 

 
Досліджено регіональний розподіл капіталу гірничої галузі на світовому рівні. В результаті аналізу 

виявлено, що перевищення рівня інвестиційної активності над чистим прибутком при стабільному 

зростанні доходів гірничодобувних підприємств вказують на неспроможність гірничої галузі 

фінансувати свої роботи з власних фінансових ресурсів, такі роботи фінансуються з кредитних коштів. 

 

The regional distribution of mining capital at the world level is investigated. Excess of the level of investment 

activity over the net profit indicates the inability of the mining industry to finance their work from their own 

financial resource. Such work is financed from credit funds. 

 

Дослідження динаміки сукупного доходу провідних гірничодобувних компаній по 

всьому світу в період з 2002 року по 2017 рік вказує на стрімкий розвиток гірничої 

справи. Основою для відображення та розрахунку даних були сукупні дані про доходи 

глобальної гірничодобувної промисловості, представлені провідними сорока 

гірничодобувними компаніями світу [1]. Ця статистика показує, що загальний дохід, 

http://geoinf.kiev.ua/derzhgeolkarta200-pz-list-m35-31/
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отриманий провідними компаніями гірничодобувної промисловості збільшився за 

досліджуваний період в 6,5 разів з 93 мільярдів доларів США (2002 рік) до 600 

мільярдів доларів США (2017 рік). При цьому показник чистого прибутку 

гірничодобувних компаній збільшився в 10 разів з 6 мільярдів доларів США (2002 рік) 

до  61 мільярду доларів США (2017 рік).  
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Рисунок 1. Динаміка сукупного доходу гірничодобувних компаній (2002-2017 рр) 

 

Але, при збільшенні показника сукупного доходу, показник питомої ваги чистого 

прибутку в сукупному доході зменшується. Так, наприклад, при пікових значеннях 

сукупного доходу гірничодобувних компаній в 731 мільярд доларів США (2012 рік) 

показник питомої ваги чистого прибутку складає 9,3%, а при показнику сукупного 

доходу в 249 мільярдів доларів США (2006 рік) відповідний показник чистого прибутку 

складає 26,5%.  

Рейтинг світових провідних гірничодобувних компаній, заснований на рівні чистого 

прибутку, вказує на зосередженість гірничого капіталу в 6 основних регіонах: 

Австралія (Rio Tinto – 9.2 млрд.$, BHP Billiton– 6.53 млрд.$), Китай (China Shenhua 

Energy – 7.37 млрд.$, Shaanxi Coal Industry– 1.88 млрд.$, Yanzhou Coal Mining– 1.15 

млрд.$), США (Glencore– 5.97 млрд.$, Anglo American– 3.17 млрд.$) Бразилія (Vale– 

4.71 млрд.$), Росія (Alrosa– 1.39 млрд.$), Південна Африка (South32– 1.15 млрд.$) [1]. 

Однією зі складових діяльності гірничодобувних підприємств є інвестиційна 

діяльність, що представлена сукупністю практичних дій інвестора з метою реалізації 

інвестиції. Визначають три базові джерела інвестицій для фінансування 

геологорозвідувальних робіт або видобутку: власні ресурси, капітал та боргові 

зобов’язання. Аналіз інвестиційної активності гірничодобувних компаній необхідно 

проводити паралельно з аналізом чистого прибутку. Так, показник чистого прибутку з 

2012 року має тенденцію до спаду, а в 2015 році має від’ємний показник, що вказує на 

збитки в 27 мільярдів доларів США. 
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Перевищення рівня інвестиційної активності над чистим прибутком 

гірничодобувних компаній та його поступове зменшення майже в 2 рази з 133 мільярдів 

доларів США (2011 рік) до 61 мільярда доларів США (2017 рік), а в 2015 році його 

від’ємний показник в 27 мільярдів доларів США, вказують на збитки та як наслідок – 

неспроможність гірничої галузі фінансувати свої роботи з власних фінансових ресурсів, 

а фінансувати їх з кредитних коштів. 

Слід зауважити, що світова тенденція інвестиційної активності гірничодобувних 

підприємств має регіональний характер, так в 2017 році всього налічувалось 2342 

активні ділянки, на яких проводились ГРР, з них 22,7% ділянок розташовувалось на 

території Канади, 21,5% на території Австралії, 19,3% на території Латинської 

Америки, 11,7% на території Сполучених Штатів Америки, 9,6% в межах 

Тихоакінського регіону, 12% на території Африки та 3,2% на території решти світу. 

 

Таблиця 1. Кількість активних об'єктів дослідження мінеральних речовин 

у всьому світі в 2017 році за регіонами та типом мінеральної сировини* 
Регіон Золото 

та срібло 

Неблаго-

родні 

метали 

Уран Алма-

зи 

Платинові 

групи 

металів 

Залізна 

руда 

Інші Всього 

Australia 217 132 10 - - 43 102 504 

Canada 303 106 21 14 10 6 72 532 

Latin America 256 98 5 5 5 10 72 451 

United States 128 64 8 8 8 10 47 273 

Pacific region 122 49 10 - - 4 40 225 

Africa 141 44 8 20 11 6 52 282 

Rest of world 33 28 - - - 4 10 75 

* складено за даними [1] 

  

Ступінь зацікавленості в ГРР на різні групи корисних копалин різний, доцільно 

здійснити поділ такої зацікавленості на «високу»: золото та срібло (1200 активних 

ділянок, що складає 51,2% від загальної активності); «середню»: група кольорових 

металів, що включає кобальт, мідь, свинець, нікель і цинк (521 ділянка або 22,2%)  та 

інші метали (395 ділянок або 17%); «помірно низьку»: уран (62 ділянки або 2,6%), 

алмази (47 ділянок або 2%), залізна руда (83 ділянки або 3,5%), метали платинової 

групи, (34 ділянки або 1,5%). Важливо відмітити, що в 2017 році лідером в розробці 

родовищ на золото, срібло, уран, залізну руду та інші корисні копалини, що не увійшли 

до досліджуваних груп корисних копалин, визначено Канаду, першість в розробці 

родовищ неблагородних металів надана Австралії, лідерство в розробці родовищ 

алмазів та групи платинових металів належить Африці. 

 

1. https://www.statista.com/topics/5165/coal-mining-in-the-us/ 
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ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРІШНЄ-ПЛАВНИНСЬКОГО ТА 

БІЛАНІВСЬКОГО РОДОВИЩ З МЕТОЮ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИДОБУТКУ ТА 

ЗБАГАЧЕННЯ ЗАЛІЗНИХ РУД  

 

Замковська А.Ю., студентка, 

ННІ «Інститут геології», Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка  

 

У роботі приведено результати дослідження геологічної будови, якісних характеристик руд, 

геолого-економічних і гірничо-технічних показників двох родовищ – Горішнє-Плавнинського та 

Біланівського, що входять до складу родовищ Кременчуцької магнітної аномалії. З метою з’ясування 

перспективності Біланівського родовища, яке ще не розробляється, було проведено порівняльний аналіз з 

уже розвіданим Горішнє-Плавнинським родовищем.  

 

The results of the study of geological structure, qualitative characteristics of ores, geological, economic, 

mining and technical indicators of two deposits - Horishne-Plavninske and Bilanivske, which are part of the 

Kremenchug magnetic anomaly are presented. In order to find out the prospects of the Bilanivske deposit, which 

is not developed yet, a comparative analysis was carried out with the Gorishne-Plavninske deposit that is 

minining now. 

 

Україна входить до 10 найбагатших за запасами залізних руд країн світу, а 

залізорудна промисловість і металургійний комплекс є бюджетоутворювальними 

галузями господарства, що мають для країни стратегічне значення.   

Основним залізорудним басейном України є Криворізько-Кременчуцький, 

промислові запаси залізних руд в якому становлять близько 18 млрд т. Об’єктом 

дослідження цієї роботи були два родовища Кременчуцької магнітної аномалії, що є 

складовою Криворізько-Кременчуцького залізорудного басейну – Горішнє-

Плавнинське і Біланівське. Залізні руди на цих родовищах приурочені до саксаганської 

світи криворізької серії палеопротерозою.  

Горішнє-Плавнинське родовище активно розробляється Полтавським ГЗК, а на 

Біланівському родовищі розробка планується лише найближчим часом. Оскільки 

родовище ще не введено в експлуатацію, залишається можливість доповнити і 

уточнити наявну інформацію, що може безпосередньо вплинути на спосіб видобутку, 

переробки і вибір схеми збагачення руд. Для цього планується провести порівняльний 

аналіз уже розвіданих родовищ Кременчуцького залізорудного басейну, які активно 

експлуатуються.  

У регіональному відношенні усі родовища Кременчуцької магнітної аномалії 

входять до складу Криворізько-Кременчуцької металогенічної зони провінції залізисто-

кременистих формацій УЩ. Родовища належать до метаморфогенного генетичного 

типу та геолого-промислового типу залізистих кварцитів. У геологічній будові родовищ 

виділяють два структурних поверхи. Перший представлений архейськими і 

палеопротерозойськими відкладами, другий – мезо-кайнозойськими [2]. 

У межах Горішнє-Плавнинського, Біланівського та інших родовищ найбільш 

поширеними є відклади саксаганської світи (PR1sx), з якими і пов’язані поклади 

залізних руд. Світа характеризується ритмічною будовою розрізу, вираженою в 

закономірній зміні сланцевих і залізистих горизонтів.  

За порівняльною характеристикою стратиграфія саксаганської світи обох родовищ, 

до якої приурочені поклади залізних руд, має такий вигляд: 

Перша сланцева підсвіта поширена в межах обох родовищ і характеризується 

приблизно однаковою потужністю. Відмінним є склад підсвіти: у межах Горішнє-
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Плавнинського родовища підсвіта представлена сланцями, у складі яких превалюють 

кварц-біотитові, амфіболові і серицитові, а у межах Біланівського родовища підсвіта 

розчленовується на 3 пачки, які містять хлорит-тальк-карбонатні сланці, а також кварц-

біотитові і біотит-кумінгтонітові із порфіробластами гранату. 

Перша залізиста підсвіта також фіксується в межах двох родовищ і характеризується 

спільним складом, але більшою потужністю в межах Біланівського родовища. Вміст 

заліза у червоносмугастих магнетитових та залізнослюдково-магнетитових кварцитах 

при цьому вище в межах Горішнє-Плавнинського родовища – 50-55%, а у межах 

Біланівського становить лише 25-45%. 

Друга залізиста підсвіта найпоширеніша в межах Горішнє-Плавнинського родовища. 

У межах Біланівського родовища вона характеризується значною потужністю, але 

низькою рудоносністю. Друга сланцева підсвіта поширена в межах обох родовищ і має 

однакову потужність. 

Третя і четверта сланцева і залізиста підсвіти фіксуються лише в межах 

Біланівського родовища. 

Було досліджено структурно-текстурні особливості основних різновидів руд двох 

родовищ і виявлено, що найбільш перспективними в межах Біланівського родовища 

можуть виявитися червоносмугасті і сіросмугасті магнетитові кварцити.  

Текстура сіросмугастих магнетитових кварцитів обох родовищ смугаста, часто різко 

виражена. Показники їх густини і міцності вищі, ніж у червоносмугастих [1]. Чітко 

виражена смугастість позитивно впливає на процес дроблення і збагачення, а висока 

міцність ускладнює процес дроблення. У порівнянні із червоносмугастими, 

сіросмугасті кварцити трохи бідніші залізом (вміст заліза загального від 31,5 до 35 %, 

магнетитового – від 20 до 35 %), більш збагачені кремнеземом (до 45 %) і карбонатами, 

але характерна чітка смугастість дозволяє говорити про можливість легкого збагачення 

цих руд. 

Текстура червоносмугастих кварцитів Біланівського і Горішнє-Плавнинського 

родовищ тонкосмугаста [1].  

Кумінгтоніт-магнетитові кварцити також досить щільні й міцні, але неоднорідність 

рудних прошарків і наявність пилуватого мікродисперсного магнетиту (0,05-0,1 мм) є 

негативним фактором для дроблення і збагачення руди [1].  

Якість готової продукції залежить від хімічного і мінерального складу, тому за 

результатами порівняльного аналізу складу червоносмугастих і сіросмугастих 

магнетитових, а також кумінгтоніт-магнетитових кварцитів побудовано гістограми, що 

характеризують відмінність у вмісті головних рудних елементів, шкідливих та 

корисних домішок. 

Головним фактором, що визначає металургійну цінність залізних руд, є вміст заліза. 

Досліджувані різновиди руд Горішнє-Плавнинського і Біланівського родовищ можна 

віднести в першу чергу до рядових (50-25% заліза) та до бідних за вмістом заліза руд 

(менше 25%).  

Домішки також впливають на якість готової продукції. Вони поділяються на: 

 шкідливі (сірка, фосфор);  

 корисні (марганець, титан і кремній). 

Вміст сірки у якісній залізній руді не має перевищувати 0,3%. Усі види руд обох 

родовищ мають задовільний вміст сірки – від 0,08 до 0,3%. Марганець значно покращує 

механічні властивості чавуну і сталі і, крім того, усуває шкідливий вплив сірки. Саме у 

червоносмугастих магнетитових кварцитах Біланівського родовища зафіксовано 

високий вміст марганцю, що нейтралізує шкідливий вплив сірки – 0,72%. Позитивний 
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вплив на якість сталі має титан, однак його підвищена кількість в руді ускладнює 

ведення доменної плавки [3].  

Вміст фосфору у залізистих кварцитах обох родовищ коливається від 0,015 до 0,1%. 

Для виготовлення якісного агломерату показник не має перевищувати 0,045%. У 

червоносмугастих магнетитових кварцитах Біланівського родовища вміст фосфору 

перевищує норму у 2 рази, в той час як в аналогічному типі руди на Горішнє-

Плавнинському родовищі цей показник у межах норми – 0,034%.  

За результатами виконаного аналізу виявлено, що за вмістом шкідливих і корисних 

домішок найбільш якісний концентрат можна буде отримати з магнетитових 

червоносмугастих  кварцитів, а також з кумінгтоніт-магнетитових кварцитів Горішнє-

Плавнинського родовища. Для Біланівського родовища найбільш перспективними 

можуть виявитися магнетитові сіросмугасті кварцити. Вміст заліза в цих рудах не такий 

високий, як у червоносмугастих, але вміст шкідливих домішок коливається у 

допустимих межах, а вміст титану як корисної домішки вищий, ніж у інших рудах. 

Червоносмугасті магнетитові кварцити Біланівського родовища хоч і характеризуються 

підвищеними вмістами заліза, але мають і суттєві шкідливі домішки, особливо 

фосфору.  

Таким чином, порівняльний аналіз двох родовищ Кременчуцької магнітної аномалії 

– Горішнє-Плавнинського і Біланівського – зведено у порівняльну таблицю 

стратиграфії саксаганської світи, а також гістограми, що характеризують відмінності 

хімічного складу руд, які можуть вплинути на процес переробки залізної руди у 

концентрат і на якість сталі. Планується підтвердити перспективність Біланівського 

родовища методом ранжування, використовуючи такі показники як якість руди, 

потужність покладів, наявність в рудах шкідливих і корисних домішок, характер та 

потужність порід перекриття, ступінь геологічного вивчення, складність геологічної 

будови, умови залягання порід тощо. 
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НАСЛІДКИ АНТРОПОГЕННОГО ВПЛИВУ НА ГІДРОСФЕРУ ВІННИЦЬКОЇ 

ОБЛАСТІ 

 

Буренок Д.В., студент, 

Шевченко О.Л., доктор геол наук, 

професор кафедри гідрогеології та інженерноїгеології, 

ННІ «Інститут геології», Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка 

 
В даній роботі запропоновано розглянути аналіз впливу антропогенної діяльності на гідросферу 

Вінницької області на території України. За результатами досліджень у Вінницькій області виявлено 

викид шкідливих речовини в навколишнє середовище на підприємствах та у зв’язку з 

сільськогосподарською діяльністю. Виконано підрахунок валових викидів шкідливих речовин в гідросферу. 

Визначено походження викидів шкідливих речовин, та наголошено про джерела, що знаходяться в 

пошуках пояснення походження. Охарактеризовані технологічні засоби для зменшення негативного 

впливу антропогенної діяльності у Вінницькій області на навколишнє середовище. 

 

In this paper, it is proposed to consider an analysis of the influence of anthropogenic activity on the 

hydrosphere of the Vinnytsia region on the territory of Ukraine. According to the results of research in Vinnytsia 

region, the release of harmful substances into the environment at enterprises and in connection with agricultural 

activities. Calculation of gross emissions of harmful substances into the hydrosphere is made. The source of 

emissions of harmful substances is determined, and the source of the search for explanation of origin is stressed. 

Technological means for reducing the negative impact of anthropogenic activities in the Vinnytsia region on the 

environment are characterized. 

 

Вступ. У Вінницькій області є дуже багато чинників, що негативно сприяють на 

екологічну обстановку в цілому, зокрема і на гідрогеологію. Основним джерелом 

забруднених стічних вод є комунальне господарство, на яке припадає 92% від 

загального обсягу таких скидів, промисловість – 8%. Підприємства комунального 

господарства скинули забруднених стоків – 0,043 млн.м
3
, промисловості – 0,003 млн.м

3
. 

Протягом 2016 року Держекоінспекцією проведено 336 перевірок дотримання вимог 

водоохоронного законодавства. До адміністративної відповідальності притягнуто 186 

осіб на суму 23 341 грн. За шкоду заподіяну навколишньому природному середовищу 

пред’явлено 64 претензії на суму 150 724 грн. При перевірці дотримання вимог 

водоохоронного законодавства суб’єктами господарювання, основними порушеннями 

є: самовільний водозабір без дозволу на спеціальне водокористування, перевищення 

встановлених нормативів скиду забруднюючих речовин та порушення правил ведення 

первинного обліку кількості вод, що скидаються у водний об’єкт. Державною 

екологічною інспекцією у Вінницькій області фіксувались перевищення встановлених 

нормативів ГДС забруднюючих речовин у водойми на комунальних підприємствах 

області: Копайгородський ККП, ДП "Жмеринкаводоканал", ДП "Іллінціводоканал", ДП 

"Ямпільводоканал", КВЕП "Вапняркаводоканал", ПАТ "Могилів-Подільський 

консервний завод" [1]. 
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Предмет дослідження. Шкідливі речовини, що викидаються в гідросферу на 

підприємствах – це ХСК, БСК 5, завислі речовини, сульфати, хлориди, азот-амонійні 

сполуки, нітрати, аміак, фенол і т.ін.  

Об`єкт дослідження. Дослідження впливу наявності в гідросфері забруднюючих 

сполук, що є причиною збільшення їх ГДК для пагубного впливу для фауни і 

флори,зокрема районів Південного Бугу, Дністра і Дніпра та приурочених до них 

водоносних комплексів. 

Аналіз динаміки скиду забруднюючих речовин в складі стічних вод. Було 

проведено статистичний аналіз валових викидів забруднюючих речовин у стічні води 

Вінницької області за 4 роки в період спостережень з 2013 по 2016 роки (табл. 1.). 

 

Таблиця 1. Динаміка скидів забруднюючих речовин в складі стічних вод 

 

Було проведено порівняльну характеристику обсягів забруднюючих речовин у 

гідросфері Вінницької області за період 2014 – 2016 роки, проілюстровану в табл. 2. 

 

Таблиця 2. Обсяги скидів забруднюючих речовин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX Всеукраїнська молодіжна наукова конференція-школа  

«Сучасні проблеми наук про Землю» 

Київ, 16-19 квітня 2019 р. 

 37 

Джерела забруднення. Стан природокористування в частині використання водних 

ресурсів на території Вінницької області характеризується сталим розвитком. 

Найбільшою проблемою є зміна якості природних вод через забруднення водних 

об’єктів внаслідок недостатньої очистки стічних вод на очисних спорудах області. 

Загальною проблемою майже всіх очисних споруд каналізації області залишається 

наднормативне забруднення стічних вод, що скидаються у поверхневі водойми. Це 

пов’язано із зношеністю та технічно застарілим обладнанням очисних споруд. Для 

проведення ремонтних робіт по реконструкції ОСК необхідно залучати великі кошти, 

які як правило відсутні у комунальних підприємств . На території області наявний 

цілий ряд населених пунктів, в першу чергу райцентрів області, які до цього часу 

взагалі не мають очисних споруд каналізації (смт. Літин, Тиврів, Теплик, Чернівці, 

Чечельник, Брацлав). Найбільшими водокористувачами в області є: ВП "Західенерго" 

Ладижинська теплова електрична станція та КП "Вінницяоблводоканал". 

Вирішення поставлених проблем на даний момент часу. Основним видом 

діяльності комунального підприємства "Вінницяоблводоканал" є забезпечення міста 

питною водою і очищення стічних вод на очисних спорудах каналізації. 

Водопостачання та водовідведення КП "Вінницяоблводоканал" здійснюється з р. 

Південний Буг та 2-ох артсвердловин. Скид стічних вод здійснюється в р. Південний 

Буг після споруд повної біологічної очистки проектною потужністю 150 тис.м
3
/добу, 

фактичне надходження 70-80 тис.м
3
 /добу. Протягом останніх років згідно даних 

гідрохімічних вимірювань виявлено вплив скидів стічних вод КП 

"Вінницяоблводоканал" на якість води у створі, що знаходиться на річці Південний Буг 

у 500 м нижче скиду водоканалу: суттєво підвищується вміст азоту амонійного. Проте, 

якість води у створі погіршують й стоки з території міста, господарсько-побутові стоки 

приватних секторів, що не підключені до каналізаційних мереж.  

Запропоновані заходи з охорони водних ресурсів. В рамках виконання 

Регіональної програми охорони навколишнього природного середовища та 

раціонального використання водних ресурсів на 2013-2018 роки запропоновано 

застосування методик, розроблених з європейського досвіду з питань управління 

водними ресурсами. Басейновим управлінням водних ресурсів річки Південний Буг 

(тепер Вінницьке РУВР) спільно з науковцями в рамках проекту «Посилення 

управління басейном Південного Бугу» за підтримки Шведського Агентства з 

міжнародного розвитку розроблено План управління річковим басейном. Через 

відсутність коштів у 2016 р. роботи по винесенню в натуру ПЗС річок та водойм і 

встановленню межових знаків не проводились. Погіршує становище високий ступінь 

розорюваності (майже 70%) та еродованість (близько 40%) земель, і як наслідок, 

виникає замулення більшості водойм. З метою захисту від підтоплення населених 

пунктів необхідно прискорити розробку технічної документації по визначенню зон 

можливого затоплення на малих річках області. У 2016 році Держекоінспекцією у 

Вінницькій області проведено 336 перевірок дотримання вимог водоохоронного 

законодавства. До адміністративної відповідальності притягнуто 186 осіб на суму 23 

341 грн. За шкоду заподіяну навколишньому природному середовищу пред’явлено 64 

претензії на суму 150 724 грн. До правоохоронних органів направлено 6 матеріалів для 

встановлення винних осіб. Результати проведення державного екологічного контролю у 

2016 році наведені у розділі 15.3 "Державний контроль за додержанням вимог 

природоохоронного законодавства". 
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ МЕТОДІВ ХІМІЧНОГО 

АНАЛІЗУ ВОДИ 
 

Вирвихвіст М.В., студент, 

ННІ «Інститут геології», Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка  

 
У даній роботі наведені результати лабораторного дослідження хімічного складу підземних вод із 

застосуванням хімічного (об’ємного) та оптичного (фотометричного) методів аналізу. Виконано 

порівняльний аналіз отриманих результатів, обґрунтовано доцільність створення місцевих лабораторій 

та тип їхньої роботи 

 

In this paper, the results of laboratory research of the chemical composition of groundwater with the use of 

chemical (volume) and optical (photometric) methods of analysis are given. A comparative analysis of the 

obtained results is made, the feasibility of creating local laboratories and the type of their work are 

substantiated. 

 

Через активний розвиток промисловості та відсутність належного контролю, 

відбувається забруднення не лише ґрунтових вод, а й міжпластових, що поширені на 

значних глибинах від денної поверхні. Постає необхідність контролювати хімічний 

склад води. Контроль якості хімічного складу води розвивається в напрямку 

збільшення кількості вимірюваних параметрів та зниженням границь їх виявлення. На 

жаль, технічна оснащеність багатьох вітчизняних лабораторій залишається на низькому 

рівні, в них і досі використовуються основний хімічний метод аналізу. У даному 

дослідженні виконано порівняння точності результатів хімічного аналізу отриманих зі 

застосуванням основного хімічного та широко поширеного у сучасних лабораторіях 

оптичного методів аналізу. Якість зробленого аналізу за двома методиками перевірено 

розрахунком похибки аналізу (ε, %)  за залежністю: 

   (1) 

де ε – похибка експериментального аналізу, %; С.з. – сухий залишок, мг/дм
3
; М – 

мінералізація (сума катіонів та аніонів), мг/дм
3
; [НСО3

-
] – концентрація гідрокарбонат 

іону, мг/дм
3
. Для хімічного аналізу було відібрано пробу води, згідно ГОСТ 24481-80 

[2], зі свердловини, пробуреної на міжпластові води у с. Нижні Рівні Чутівського 

району Полтавської області. Підземні води з даної свердловини використовуються 

місцевим населенням для питних цілей.  

У лабораторії ДУ «ІГНС НАНУ» виконано хімічний аналіз досліджуваної проби 

оптичним методом. У ході дослідження використано наступне лабораторне 
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обладнання: фотоелектроколориметр КФК-3-01 «ЗОМС»; турбідиметр; рН – метр 

лабораторний pH-150 МИ, ваги лабораторні ВЛР-200 . Результати аналізу наведені в 

таблиці 1 (колонка результати вимірів 1). 

Дослідження хімічного складу води зі застосуванням хімічного методу, зокрема 

титрометричного,  виконано в гідрохімічній лабораторії ННІ «Інституту геології». Суть 

методу полягає у вимірюванні точного об’єму розчину реактиву відомої концентрації, 

який витрачено на взаємодію з розчином речовини, що визначається. Досліди 

проводилися згідно [3]. Результати аналізу наведені в таблиці 1 (колонка результати 

вимірів 2). 

     Похибки порівнюваних експериментальних методів визначення (за залежністю 1) 

становлять: 

   2.19% - оптичний метод; 

 4.71 % - хімічний метод 

 

Таблиця 1. Результати аналізів оптичним та титрометричним методами 

Найменування 

показника 

Одиниці 

виміру 

Норматив  [1] Результат 

вимірювання 1 

Результати 

вимірювань 2 

рН Одиниці рН 6,5-8,5 6,92 7,3 

Забарвленість градуси 20 26 Безбарвна 

Каламутність мг/дм
3
 1,0 6,13 - 

Амоній мг/дм
3
 0,5 0,88 - 

Нітрити мг/дм
3
 0,5 0,047 0 

Нітрати мг/дм
3
 50,0 0,67 0 

Перманганатна 

окислюваність 

мгО/дм
3
 5,0 0,32 - 

Жорсткість 

загальна 

ммоль/дм
3
 7,0 6,27 6 

Кальцій мг/дм
3
 - 86,77 86,77 

Магній мг/дм
3
 10-60 23,59 - 

Лужність ммоль/дм
3
 6,5 4,30 4,30 

Залізо загальне мг/дм
3
 0,20 0,80 0,80 

Хлориди мг/дм
3
  250 178,00 168,00 

Сульфати мг/дм
3
 250 147,90 150 

Гідрокарбонат мг/дм
3
  950 1080 

Сухий залишок мг/дм
3
 200-500 350 363 

Мінералізація мг/дм
3
  1392 1489 

 

Виходячи з отриманих результатів дослідження, варто звернути увагу на проблему 

якості та безпечності хімічного складу підземних вод, що використовуються 

населенням України для питних цілей. Без належного контролю безпечності хімічного 

складу лишаються безліч пунктів нецентралізованого забору підземних вод. Води цих 

джерел часто не відповідають діючим нормативам для питних вод. Тому як один з 

шляхів вирішення цієї регіональної проблеми є перевірка якості води по діючих 

пунктах забору підземних вод на території України з подальшим систематичним 

моніторингом їх стану для забруднених територій.  
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В даній роботі розглянуто проблематику просідання ґрунтової основи на окремих ділянках 

автомобільних доріг. Наведенні методи розрахунку величини просідання на конкретному прикладі 

автодороги Н-01. 

 

In the given work described the problem of subsidence of soil basis on sections of highways. Several methods 

of calculating the size of subsidence on a concrete example of highway H-01 are proposed. 

 

Жахливий нинішній стан українських автомобільних доріг, поза всяким сумнівом, 

став загальнонаціональною проблемою, яка регулярно висвітлюється вітчизняними 

ЗМІ. І це не дивно, оскільки протягом останніх двох – трьох десятків років, а подекуди 

– й більше, витрати на ремонт і будівництво автомобільних шляхів в Україні не 

забезпечували відновлення їх належного стану.  

Прикладом є побудована у кінці 50-х років минулого століття, з проведенням 

часткових капітальних ремонтів у період з 2011 по 2016 рр., автодорога національного 

значення Київ – Знам’янка (H-01). Загальна протяжність – 266,4 км, з під'їздами – 

274,7 км [2]. Від Києва до Корсунь-Шевченківського дорога відповідає сучасним 

вимогам до транспортних магістралей, далі якість дорожнього полотна значно 

погіршується. 

Одним із яскравих прикладів незадовільного стану дорожнього полотна є частина 

автомобільної дороги державного значення Н-01 на ділянці км 28+900 – км 30+000 в 

межах Київської області. Попередній аналіз стану полотна проводився відділом 

інженерної геології ДП «Укрдіпродор» [2]. 
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За даними експлуатуючих організацій та в ході проведеного візуального обстеження 

ділянки автомобільної дороги, по правому проїзду виявлено нерівномірне, в 

повздовжньому та поперечному профілях, осідання плит (до 20 мм), деформовані 

міжплитні шви та різноорієнтовані тріщини цементобетонного покриття, що особливо 

сильно виражене на відрізку км 28+900 – км 29+300.  

Спеціалістами ДП «Укрдіпродор» було визначено деформування шаруватої товщі 

ґрунтів, при заданих інженерно-геологічних умовах. 

За результати проведених обрахунків ДП «Укрдіпродор» дійшли висновків, що 

основна причина деформацій – це наявність шару слабких ґрунтів в основі земляного 

полотна в якому проходить процес стискання [2]. Потужність слабкої товщі складає 

0,2-0,8 м. Ґрунти основи представлені: суглинками текучопластичними, супісками 

текучими, глинами текучопластичними. 

Другою складовою осідання є техногенні фактори, такі як вкладання магістрального 

газопроводу в траншею вздовж насипу та розробка і видобуток торфу по лівій стороні 

автомобільної дороги. В результаті осідання насипу відбувається руйнування 

цементобетонного покриття [2]. 

Для уточнення геологічної будови, гідрогеологічних умов, складу, стану і 

властивостей ґрунтів земляного полотна та його основи нами також була розрахована 

величина її осідання.  

Розрахунок осідання ґрунтової основи ми проводили наступними методами: 

• методом пошарового  підсумовування;  

• методом еквівалентного шару. 

Метод пошарового підсумовування є основним способом розрахунку величини 

осідання фундаментів для звичайних ґрунтових . Для виконання розрахунку величини 

осідання потрібно показати переріз фундаменту на інженерно-геологічному розрізі, 

побудувати епюри величин природної та додаткової напруг, визначити потужність 

стислої зони та величину осідання в її межах. Розраховуємо просідання і отриману 

величину просідання (Sі) порівнюють з допустимим осіданням (Sи) , що визначається 

відповідно до ДБН В.2.1-10-2007 [3]. Розрахунок вважають задовільним, якщо 

виконується умова Sі < Sи [1]. 

Метод еквівалентного шару базується на теорії лінійно деформованих тіл і значно 

спрощує розрахунок осідання ґрунтової основи, приводячи складну просторову теорію 

консолідації ґрунтів до еквівалентної одномірної. Еквівалентним є шар ґрунту такої 

потужності, при якій осідання суцільного, необмеженого за площею фундаменту 

дорівнює осіданню фундаменту заданих розмірів і форми, спорудженого на ґрунтах 

необмеженої потужності. Потужність еквівалентного шару ґрунту залежить від бічного 

розширення ґрунту (коефіцієнт A), від форми та жорсткості фундаменту (коефіцієнт ) 

і пропорційна ширині підошви фундаменту b [1]. 

В подальшому отримані результати величини осідання ґрунтової основи ми 

порівняли з уже існуючими. Отримані нами результати співставні з результатами 

отриманими спеціалістами ДП «Укрдіпродор». 

Враховуючи результати розрахунків можна зробити наступні висновки. 

 За результатами досліджень на даній ділянці пропонується провести роботи з 

повного відновлення ділянки дорожнього полотна, причому ремонт необхідно 

проводити на ранніх стадіях руйнування ділянки дорожнього полотна. Проте, 

враховуючи вартість повного відновлення, як тимчасовий захід, пропонується 

проводити ямковий ремонт. 

 Систематичне «лікування» дорожнього покриття здійснюють різними методами, 

засобами та матеріалами, що в сукупності визначає якість, термін служби й вартість, 
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тобто ефективність ремонтних робіт, головна мета яких – забезпечити на дорозі 

безпечний рух автотранспорту з дозволеної Правилами дорожнього руху швидкістю. 

 Не варто забувати про те, що осідання ґрунтової основи не закінчується під час 

будівництва ( за винятком чистих пісків). Як правило, повне осідання іноді триває від 

одного-двох років до кількох десятків років. На процес осідання в часі впливає 

водопроникність, повзучість скелету, а також деформованість усіх компонентів 

(порової води, включень парів, газів, органічних речовин ) [4]. 

 

1. Костюченко М.М. Механіка ґрунтів: навчальний посібник / – Інтернет-ресурс 

Київського університету. – geol.univ@kiev.ua – 2013 – 116с. 

2. Науково-технічний звіт «Розробка проектно-кошторисної документації 

капітального ремонту автомобільної дороги державного значення Н-01 Київ-Знам’янка 

на ділянці км 14+740 – км 43+345, в межах Київської області, відділом інженерної 

геології ДП «Укрдіпродор» 2015. 

3. ДБН В.2.1-10:2007 Основи і фундаменти. 

4. Мандрик Б., Чомко Д., Чомко Ф. Гідрогеологія. – Київ, 2005. 

 

Рекомендовано до друку науковим керівником: Чомко Д.Ф. (кандидат геологічних 

наук, доцент кафедри гідрогеології та інженерної геології, ННІ «Інститут геології» 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка) 

 

Denusyuk T., Chomko D., CALCULATION OF ENGINEERING-GEOLOGICAL 

CONDITIONS DURING THE RESTORATION OF THE ROADWAY. 

 

 

 

ВРАХУВАННЯ ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНИХ УМОВ ПРИ 
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В даній роботі описаний вплив інженерно-геологічних умов на виникнення зсувів на автомобільних 

дорогах. Запропоновано декілька варіантів розрахунку протизсувних заходів з урахуванням зміни 

інженерно-геологічних умов ділянки.  

 

In this work described the engineering geological conditions on the occurrence of landslides on highways. 

Several variants of calculation of anti-slip measures are proposed taking into account the change of 

engineering-geological conditions of the area. 
 

Велика кількість зсувів, яка виникає на автомобільних дорогах, завдає значної 

шкоди, особливо це стосується доріг, побудованих у складних інженерно-геологічних 

умовах гірських районів зі значним розчленуванням рельєфу та природною активністю 

екзогенних процесів [3]. 

Трасування автомобільних доріг в зсувних та зсувонебезпечних районах повинно 

передувати ретельне вивчення топографічних, інженерно-геологічних, гідрологічних 

умов. Трасу дороги необхідно прокладати на найбільш стійких ділянках схилів, 
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природних полицях і на пологих узгір'ях з сприятливими інженерно-геологічними 

умовами [4]. 

В зсувних і зсувонебезпечних районах слід розробляти кілька варіантів прокладання 

траси автомобільної дороги, серед яких повинен бути варіант обходу нестійкого 

ділянки. У разі коли технічні нормативи дороги не дозволяють обійти зсувний ділянку, 

трасу дороги прокладають через зсув. При цьому розробляють варіанти перетину зсуву 

тунелями або проектують таку конструкцію земляного полотна, яка не сприяла б 

активізації зсуву [4]. 

При перетині трасою дороги у верхній частині зсувної ділянки слід розробляти такий 

варіант переходу (естакада, виїмка), при якому знижується пригрузка нестійкого схилу, 

а зсув розвантажується. При перетині зсувних ділянок біля підніжжя зсуву земляне 

полотно слід влаштовувати в насипі. У цьому випадку стійкість зсувної ділянки 

збільшується в результаті підвищення сил опору руху зсуву. При перетині трасою 

середньої частини зсуву земляне полотно слід влаштовувати в насипах і виїмках 

невеликої висоти і глибини з метою виключення пригрузки або підсічки зсувної 

ділянки і додаткового навантаження на протизсувні споруди. При виборі варіанту траси 

на зсувній ділянці і конструкції земляного полотна слід виходити з умови підвищення 

стійкості зсувної ділянки з урахуванням намічуваних протизсувних, заходів і 

утримують споруд [4]. 

Несвоєчасне вивчення інженерно-геологічних та гідрогеологічних умов може 

призвести до утворення зсуву. Так, наприклад, в 2011 році стався зсув на в 

Любашівському районі Одеській області на ділянці км 310+750-км 310+950 

автомобільної дороги Київ-Одеса [4]. 

В геологічній будові виїмки на глибину буріння свердловин беруть участь сучасні 

техногенні відклади, відклади четвертинного, нерозчленовані четвертинно-неогенові 

(Q-N2)  і пліоценові (N2) відклади, які представлені елювіально-делювіальними 

лесовидними глинами і суглинками та неогеновими морськими глинами. Грунтові води 

на ділянці вишукувань розкриті на глибинах 7,95 -10м. На інженерно-геологічні умови 

території знаходження ділянки автомобільної дороги, значною мірою впливають 

екзогенні геологічні процеси, а саме ерозійні, зсувні і просідні [4]. 

Виїмка за проектом збудована з двома полками, на яких розташовані дренажі. За 

розрахунком коефіцієнт стійкості схилу складав 1.72 при нормі 1.31. Проте при 

експлуатації виїмки на укосах почали розвиватись опливини та порушення місцевої 

стійкості. При обстеженні в 2009 р. рекомендувалось провести детальне вивчення 

інженерно-геологічних умов та розробити протидеформаційні заходи. Нажаль ці 

рекомендації не були виконані. В результаті у 2011 році на ділянці км310+750 – км 

310+950 автомобільної дороги Київ-Одеса на лівому укосі виїмки утворився зсув. Тіло 

зсуву в верховій частині складає 50м по низу 170м [4]. 

Для попередження таких процесів необхідне проектування комплексу протизсувних 

заходів і споруд, які усувають причини порушення стійкості зсувного схилу. Проекти 

окремих протизсувних споруд повинні враховувати стадійність зсувного процесу, 

підготовку зсуву, зсув порід, загасання зсувного процесу і знову придбану стійкість [1]. 

Одним з обов'язкових етапів складання прогнозу зсувних зміщень на схилах або 

укосах є створення інженерно-геологічної моделі зсувного схилу (інженерно-

геологічний розріз, великомасштабна карта) [1]. 

Оскільки стійкість схилів залежить від умов рівноваги зсувних та утримуючих сил, 

проектування навантажень на схил слід спрямовувати на забезпечення належного 

запасу стійкості проти сил, що викликають зміщення ґрунту. На початковій стадії 
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проектування будівельних робіт доцільно проводити заміну напрямку та профілю 

схилів: зменшення ваги нестійких мас за рахунок їх видалення й осушення [2]. 

З усіх можливих заходів щодо укріплення схилів із існуючими та можливими 

зсувними процесами найбільш важливим є дренаж. Дренажні протизсувні споруди 

застосовують із метою зменшення або повного зняття гідростатичного та 

гідродинамічного тиску на ґрунти зсувних або зсувонебезпечних схилів. Відповідний 

дренаж поверхневих вод необхідний як для тільки закладених, так і для старих укосів, в 

яких почались зміщення [2]. 
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ЗМІНИ РІВНЯ ҐРУНТОВИХ ВОД В ДОЛИНІ РІЧКИ ЛИБІДЬ В УМОВАХ 

ТЕХНОГЕННОГО ВПЛИВУ 

 

Коваленко І.О., студент, 

ННІ «Інститут геології», Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка  

 

В даній роботі представлено аналіз процесу зміни рівня грунтових вод в долині річки Либідь 

протягом 1950-2017 років. Викладено міркування щодо чинників що вплинули на ці зміни. 

 

In this paper presented analysis of the process of formation of groundwater in the valleys of the Lybid river 

with a stretch of 1950-2017 years. Described probably reasons of changes of groundwater level.  

 

На даний час доволі гостро стоїть питання про прогноз зміни рівня ґрунтових вод по 

всій території міста Києва. Активна техногенна діяльність значно впливає на стан 

ґрунтових вод і з часом ситуація не покращується [1]. 

http://geolvisnyk.univ.kiev.ua/archive/2018/N%204%2883%29/koshliakov_response_page.php
http://geolvisnyk.univ.kiev.ua/archive/2018/N%204%2883%29/koshliakov_response_page.php
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В даній роботі досліджувалася зміна рівня грунтових вод в долині річки Либідь, на 

схилі правого берега Дніпра поблизу Лисої гори. Тут збереглася єдина ділянка річки, 

що тече у природному руслі, однак береги завалені будівельним та іншим сміттям. 

Об’єктом дослідження є ґрунтові води долини річки Либідь, та зміни їх рівня 

впродовж 1950-2017 років. 

На основі даних про глибини залягання грунтових вод на ділянці досліджень за 

1950-2017 роки в середовищі ArcMap було побудовано низку карт-схем, що 

ілюструють видиме зниження рівня ґрунтових вод. 

 

Рисунок 1. Карта-схема глибини залягання грунтових вод в долині р. Либідь (1950 р.) 

Як видно з ції карти-схеми (рис. 1), в 50-х роках рівні грунтових вод знаходились на 

глибині 1-2 м на більшості аналізованої території [1, 2]. 

У 70-х роках ми спостерігаємо відносне зниження рівнів ґрунтових вод (рис. 2). 

Звичайно є деякі коливання, але вони можуть бути сезонними чи результатом аварій 

водопроводу. Однак загалом з’являються ділянки з глибинами 2-3 та 3-6 метрів.  

Станом на 2017 рік глибини залягання грунтових вод в долині річки Либідь істотно 

змінилися (рис. 3). Перш за все має місце зниження до глибин 3-6 метрів, основна 

частина грунтових вод даної ділянки залягає тепер на глибинах 2-3 метри. Загалом 

спостерігається зниження рівня грунтових вод в долині річки Либідь (рис. 3). 

Зниження рівня грунтових вод та утворення депресійної воронки на території міста 

відбувається зазвичай при їх примусовому вилученні.  
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Рисунок 2. Карта-схема глибини залягання грунтових вод в долині р. Либідь (1970 р.) 
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Рисунок 3. Карта-схема глибини залягання грунтових вод в долині р. Либідь (2017 р.) 

Щільна забудова сприяє зниженню рівня ґрунтових вод у межах міста на 2-4 м. 

Досить розповсюдженим є зниження рівня ґрунтових вод при відкачуваннях на 

проммайданчиках. Діаметр депресійної воронки в цих умовах може зростати до 10 км, 

а глибини залягання ґрунтових вод – до 1 км. Можливе також скорочення межового 

стоку річок, особливо малих, що визначається порушенням гідравлічної взаємодії 

поверхневих та грунтових вод. Нерідко зменшення стоку супроводжується зниканням 

річок та водойм [3]. 
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ОЦІНКА ЯКОСТІ ПІДЗЕМНИХ ВОД ЗА БАГАТОРІЧНИЙ ПЕРІОД НА 

ТЕРИТОРІЇ МІСТА ЧОРНОБИЛЬ 

 

Курило О.Г., студентка, 

ННІ «Інститут геології», Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка  

 
Ця стаття стосується аналізу та інтерпретації даних гідрохімічного моніторингу підземних вод, 

що залягають в глибоких водоносних горизонтах та на ґрунтові води. Аналіз гідрохімічних умов дозволяє 

більш детально оцінити захисні властивості гідрогеологічного середовища, щодо утримання 

радіонуклідів, що важливо для оцінки ризиків ПТЛРВ «Рудий ліс» і обґрунтування довгострокової 

стратегії поводження зі сховищами РАВ. 

 

This article is devoted to the analysis and interpretation of data of hydrochemical monitoring of underground 

waters occurring in deep aquifers and on groundwater. The analysis of the hydrochemical conditions allows a 

more detailed assessment of the protective properties of the hydrogeological environment in relation to the 

content of radionuclides, which is important for assessing the risks of the in “Red Forest” and justification of 

the long-term strategy of handling radioactive waste. 

 

Мета роботи – оцінити якість підземних вод за гідрохімічними показниками та 

проаналізувати стан водоносних горизонтів за багаторічний період, а саме до 

Чорнобильської катастрофи та 26 років після неї. Одним з найкращих показників 

гідрохімічного режиму є мінералізація води та вміст головних іонів. Доцільно 

проаналізувати, як змінився хімічний склад води, виявити радіоактивність води, та який 

характер вони мають.  

Результати досліджень. Для вирішення поставленої задачі щодо глибоких 

водоносних горизонтів були використані дані свердловин, що розташовані на території 

міста Чорнобиль та села Залісся. Свердловини були пробурені до Чорнобильської 

катастрофи в 1964-1974 роках, розкривають водоносний горизонт у еоценових 

відкладах полеогенової системи (Р2bс) та води водоносного комплексу у сеноман-



IX Всеукраїнська молодіжна наукова конференція-школа  

«Сучасні проблеми наук про Землю» 

Київ, 16-19 квітня 2019 р. 

 49 

келовейських відкладах (K2s). Хімічний склад яких приведений в таблиці 1 (на момент 

буріння свердловин), та в таблиці 2 станом на 2012 рік.  

 

Таблиця 1. Хімічний склад підземних вод на момент буріння свердловин 1964-1974 рр. 

№ 
з.п 

Пункт 
спостереження 

Рік 

буріння 

свердлов. 

Абс. 

позначка 

устя 

Глибина 

водонос. 

горизонту 

Індекс 

водонос. 

горизонту 

рН 

Хімічний склад води 

Сухий 
залишок 

Жорсткість 
мг-екв/л 

Аніони мг/дм3 Катіони мг/дм3 
Fe 

Cl SO4 HCO3 Ca Mg Na+K 

1 
Пункт №1 

м. Чорнобиль 
1974 123,3 254 K2s 6,86 316 4,1 7,1 невиявлений  341,7 68,1 8,5 39,1 0,16 

2 
Пункт №2 

м. Чорнобиль 
1974 119,5 253 K2s 7,2 316 3,8 17,7 невиявлений  353,9 60,1 9,7 57,5 0,16 

3 
Пункт №3 

м. Чорнобиль 
1964 137 265 K2s 7,4 480 2,3 28 18,4 350,2 28,06 10,94 143,9 0,15 

4 
Пункт №4  
с. Залісся 

1970 109 97 Р2bс 7,4 294 4,33 5,82 20,48 298,99 67,94 11,43 26,67 4,33 

 

Таблиця 2. Хімічний склад підземних вод станом на 2012 р. 

№ 

з.п 

Пункт 

спостереження 

Рік 

буріння 
свердлов. 

Абс. 

позначка 
устя 

Глибина 

водонос. 
горизонту 

Індекс 

водонос. 
горизонту 

рН 

Хімічний склад води 

Сухий 

залишок 

Жорсткість 

мг-екв/л 

Аніони мг/дм3 Катіони мг/дм3 
Fe 

Cl SO4 HCO3 Ca Mg Na+K 

1 
Пункт №1 

м. Чорнобиль 
1974 123,3 254 K2s 7,5 314 4,0 8,8 2,6 463,6 3,9 37,2 43,9 0,11 

2 
Пункт №2 

м. Чорнобиль 
1974 119,5 253 K2s 7,5 325 4,3 10,2 7,6 366 3,3 28 38,9 0,03 

3 
Пункт №3 

м. Чорнобиль 
1964 137 265 K2s 7,6 276 3,9 12,0 2,9 451,4 3,6 39,6 48,8 0,38 

4 
Пункт №4  

с. Залісся 
1970 109 97 Р2bс 7,5 291 4,0 4,1 1,6 457,5 6,3 66,2 5,6 3,75 

 

Приведенні вище данні дають нам змогу проаналізувати ситуацію та порівняти 

хімічний склад підземних вод на період 1964-1974 рр. та за 2012 р. [2]. Можна 

зазначити, що значних змін не спостерігається, за винятком вмісту магнію, що 

збільшився, та кальцію, який значно зменшився за час спостережень. Також зросли 

показники HCO3 з 299 до 458 мг/дм
3 (

пункт спостережень №4 в с. Залісся), дещо 

зменшився сухий залишок в спостережному пункті №3 з 480 до 276 мг/дм
3
. В таблиці 3 

приведені дані спостережень радіаційної якості питної води станом на 2011 р. 

 

Таблиця 3. Радіаційна якість питної води станом на 2011 р. 

№ 

з.п 

Пункт 

спостереження 

Отриманий результат в Бк/дм3 

Сумарна 

активність 

природної 

суміші ізотопів 

урану (U) 

Питома 

активність 

радію-226 

(226Ra) 

Питома 

активність 

радію-228 

(228Ra) 

Питома 

активність 

радону-222                             

(222Rn) 

Питома 

активність 

цезію-137         

(137Cs) 

Питома 

активність 

стронцію-90 

(90Sr) 

1 
Пункт №1 

м. Чорнобиль 
- - - 5,66 0,00088 0,0011 

2 
Пункт №2 

м. Чорнобиль 
- - - 6,21 0,00085 0,0011 

3 
Пункт №3 

м. Чорнобиль 
- - - 3,69 0,0041 0,0033 

4 
Пункт №4  

с. Залісся 
- - - - 0,0053 0,0047 

Допустимі рівні 

Бк/дм3 
1 1 1 100 2 2 
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Щодо радіаційної якості питної води, всі показники знаходяться в межах допустимої 

норми, а уран і радій взагалі  не спостерігаються. Це зумовлено захищеністю 

водоносних горизонтів. Також спостерігається з глибиною поява радону, що вказує на 

природній характер радіоактивності.  

Виходячи з цього можемо зробити висновки, що глибокі водоносні горизонти є 

добре захищеними від забруднення з поверхні, що й підтвердили проведені дані 

спостережень.  

Що стосується ґрунтових вод, то для розгляду була вивчена експериментальна 

ділянка, яка розташована в ПТЛРВ «Рудий ліс» у ближній (10-кілометровій) зоні ЧАЕС 

[1]. Основним об’єктом досліджень на полігоні є створена в 1987 році траншея з РАВ 

№22, де було поховано забруднену радіоактивними випадіннями деревину, 

поверхневий шар ґрунту, лісову підстилку. Досліджувана траншея №22 має довжину 

близько 70 м, ширину 5-6 м., глибину 2-3 м.  Питома активність похованих у траншеї 

РАВ по стронцію-90 (
90

Sr) і цезію-137 (
137

Cs) в середньому складає nx10
5
-10

6
 Бк/кг. За 

даними визначень 2004 р. вміст органіки у траншеї склав 1,2-1,3 (+0,5) %.  

В геоморфологічному відношенні досліджувана ділянка знаходиться в центральній 

частині першої тераси р. Прип’ять, її висота над рівнем моря складає112-115 м. 

Глибина до рівня ґрунтових вод залежно від топографії і сезонних коливань складає від 

1 до 4 м, водомісткі  породи представленні еоловими пісками. Гідрогеологічні умови й 

конструктивні особливості траншеї (відсутність інженерних бар’єрів) сприяють 

інтенсивній міграції радіонуклідів та інших хімічних компонентів із РАВ у підземні 

води. Нижче по потоку підземних вод від траншеї сформувався ореол забруднених 
90

Sr 

ґрунтових вод з концентраціями в діапазоні nx10
2
-10

4
 Бк/кг. Крім стронцію-90, який 

надходить до водоносного горизонту з траншеї, поряд з високим вмістом 
90

Sr мають 

підвищений вміст Ca, K, NO3, Mg і знижені порівняно з фоновим значенням pH (тобто є 

більш кислими) [1]. 

Для кількісного аналізу даних моніторингу, виявлення зв’язків між гідрохімічними 

параметрами було застосовано сукупність методів, що включали крос-кореляційний 

аналіз, побудову 2-мірних розподілів концентрацій елементів у розрізі водоносного 

горизонту (табл. 4).  

 

Таблиця 4. Крос-кореляційні коефіцієнти між концентраціями хімічних 

елементів у ґрунтових водах для профілю спостережних свердловин «Метеостанція» 

(за даними спостережень 2004-2005 рр.) 
Елемент 

90Sr Na
+
 K

+
 Ca

2+
 Mg

2+
 Cl

-
 HCO3

-
 NO3

-
 SO4

2-
 pH 

90Sr 1,00 -0,17 0,42 0,33 0,02 -0,05 -0,30 0,33 -0,21 -0,40 

Na
+
  1,00 -0,17 -0,18 -0,05 0,13 0,22 -0,10 0,40 0,08 

K
+
   1,00 0,81 0,49 0,40 -0,19 0,83 0,07 -0,36 

Ca
2+

    1,00 0,69 0,43 -0,14 0,96 0,27 -0,38 

Mg
2+

     1,00 0,50 0,07 0,70 0,38 -0,02 

Cl
-
      1,00 -0,04 0,46 0,29 -0,14 

HCO3
-
       1,00 -0,24 0,01 0,77 

NO3
-
        1,00 0,26 -0,34 

SO4
2-

         1,00 -0,15 

pH          1,00 
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Таблиця 5. Середні концентрації (+ стандартне відхилення) основних іонів у 

зразках ґрунтових вод різних зон водоносного горизонту, мг/л 

Іон 

Профіль «1995»           

(1998-2000) 

Профіль «Лабораторія»      

(2004-2005) 

Профіль «Метеостанція»      

(2004-2005) 

Фонові 

умови 

Під впливом 

траншеї 

Фонові 

умови 

Під впливом 

траншеї 

Фонові 

умови 

Під впливом 

траншеї 

Na
+
 1,3 (+1,0) 1,5 (+0,9) 2,0 (+1,2) 1,5 (+1,4) 1,9 (+1,2) 1,2 (+0,4) 

K
+
 1,6 (+0,7) 5,4 (+2,4) 1,4 (+0,4) 1,6 (+0,5) 1,0 (+0,1) 2,8 (+1,1) 

Ca
2+

 7,9 (+5,6) 28,1 (+17,4) 7,3 (+1,9) 12,3 (+6,1) 5,5 (+1,5) 14,6 (+6,5) 

Mg
2+

 1,8 (+1,9) 1,9 (+1,1) 1,7 (+0,8) 1,9 (+1,2) 1,5 (+0,7) 3,1 (+2,4) 

Cl
-
 2,7 (+0,3)* 3,9 (+1,1)* 3,6 (+1,5) 3,5 (+0,8) 3,5 (+0,7) 4,2 (+0,9) 

SO4
2-

 17,8 (+5,9)* 36,1 (+11,0) 21,1 (+8,5) 24,1 (+13,2) 16,9 (+7,9) 16,0 (+8,8) 

HCO3
-
 Нема даних Нема даних 12,7 (+6,5) 23,3 (+21,3) 10,4 (+4,3) 8,8 (+2,7) 

NO3
-
 Нема даних Нема даних 1,3 (+0,8) 2,9 (+1,9) 1,2 (+2,0) 37,7 (+21,1) 

pH 5,43 (+0,2) 5,38 (+0,3) 6,0 (+0,4) 5,9 (+0,5) 5,8 (+0,4) 5,6 (+0,4) 

* середні концентрації розраховані на базі малої кількості даних 

 

Дані таблиці 4 відповідають даним спостережень 2004-2005 рр. Розгляд аналітичних 

кореляційних коефіцієнтів для профілю «1995» (де масив даних охоплює 1998-2000 рр.) 

показів, що в зазначений період траншея являла собою також джерело підвищених 

концентрацій сульфат-іона (SO4), але подальший період концентрації цієї сполуки під 

траншеєю стала наближатися до фонової. Простежуються добре виражені концентрації 

ореолів 
90

Sr, Ca, NO3 при міграції із траншеї, причому ореоли макроіонів дещо 

«випереджують» ореол 
90

Sr [1]. 

Висновки: Таким чином, проаналізувавши дані хімічного складу підземних вод 

глибоких водоносних горизонтах за період спостережень з 1964-1974 рр. по 2012 р. [2], 

можна зробити висновок, що значних змін не спостерігається, за винятком вмісту 

магнію, що збільшився, та кальцію, який значно зменшився за час спостережень. Щодо 

радіаційної якості питної води за 2011 рік всі показники знаходяться менше допустимої 

норми, а уран і радій взагалі  не спостерігаються. Це зумовлено захищеністю 

водоносних горизонтів. Також спостерігається з глибиною поява радону, що вказує на 

природній характер радіоактивності.  

Щодо ґрунтових вод, дані про хімічний склад у фонових умовах і в зоні впливу 

траншеї підсумовано в таблиці 5. Зона впливу траншеї у водоносному горизонті 

характеризується підвищеними концентраціями кальцію (Ca), калію (K), нітрат-іона 

(NO3), сульфат-іона (SO4) і дещо меншими величинами pH (більш кислими 

середовищем) [1]. 
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ГЕОЛОГО-ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА ПРИКЛАДІ 

МІСТА СТЕБНИК 

 

Лазоренко М.М., студентка, 

Кошляков О.Є., доктор геол. наук, 

 завідувач кафедри гідрогеології та інженерної геології, 

ННІ «Інститут геології», Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка 

 

В даній роботі розглядаються небезпечні екологічні ситуації, які виникли та в останні роки 

загострилис  на території Львівської області загалом та в місті Стебник, де знаходиться Стебницьке 

родовище калійних солей, на якому останнім часом спостерігаються активні екзогенні процеси, які 

несуть екологічні загрози для міст та сіл, що знаходяться поруч. 

 

In this paper considers several hazardous ecological situations that emerge and worsen within Lviv region in 

the past few years аnd in the town of Stebnyk, where is the Stebnitskoye potassium salts field, where recently 

there are active exogenous processes, which lead to environmental threats to neighboring towns and villages.  
 

На даний час на території Львівської області є велика кількість різних підприємств, 

що працюють та підприємств, що перебувають в закинутому стані, всі вони в певний 

мірі впливають на екологічний стан області. Деякі з цих об’єктів постійно 

перевіряються державними або приватними установами, а деякі є зачиненими пару 

десятків років, і ніяким чином не контролюються та не підтримуються в безпечному 

для навколишнього середовища стані. 

Область багата на корисні копалини: кам'яне вугілля, природній газ, нафту, сірку, 

торф, озокерит, кухонну та калійну сіль, сировину для виробництва цементу, вапняки і 

сланці, мергель, будівельні та вогнетривкі глини тощо [2]. Особливим багатством 

Галицької землі є великі запаси лікувальних мінеральних вод, на базі яких діють 

курорти. Все це в певний час видобувалось і видобувається досі на певних ділянках [1]. 

В даній роботі досліджується екологічний стан Львівської області та фактори, які на 

це впливають. Зокрема нам відомо про вплив на екологію, які спричиняєСтебницьке 

родовище калійних солей та небезпечні екзогенні процеси, які виникли на території 

області через припинення експлуатації родовища та приведення його в закинутий, 

зруйнований стан. Також було досліджено попередні екологічні катастрофи, які 

виникали на даній території в 1987 році та 2016 році [3]. 

Вже було не однократно запропоновано різні варіанти вирішення питання 

небезпечного впливу Стебницького родовища. Серед них і були ідеї запропоновані 

представниками з Німеччини та екологами з України. Передбачено низку заходів по 

запобіганню та ліквідації екологічних загроз на території Львівської області та 

Стебницького родовища включно. Але поки, що ніяких значних заходів по зменшенню 

загрози не було виконано. Екологами вже давно пропонувалось: 

1. для початку провести консервацію об’єкта, щоб зменшила загрозу потрапляння 

води з шахти в ґрунтові та питні води; 

2. проведення ремонтних робіт на дамбі, де спостерігається велика кількість 

тріщин, які вже призводили в 80-ті роки, до її прориву та призвели до 

масштабних екологічних проблем на території області; 

3. поліпшення гідроізоляції для сповільнення обміну підземних вод різного складу; 

4. проведення закладки відпрацьованих порожнин де вже спостерігаються процеси 

просідання ґрунту . 
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В даній роботі описаний вплив інженерно-геологічних умов на деформації автомобільних доріг. 

Можливі наслідки спричинені деформацією ґрунтових основ. Описаний приклад проектуваня підпірної 

стінки як ефективний метод закріплення ґрунтової основи.  

 

The work describes the influence of engineering geological conditions on the deformation of highways. The 

authors identify the possible consequences of causing deformation of soil bases. The authors consider an 

example of the design of the retaining wall as an effective method of fixing the soil bases. 

 

Вступ. Природні та антропогенні (інженерно-геологічні) умови, в яких прокладають 

трасу автомобільної дороги, впливають на вибір її напрямку, визначення технічних 

нормативів, обсягів робіт та вартості спорудження дороги. До природних факторів, що 

впливають на стан дороги й умови руху, належать рельєф місцевості, ґрунтово-

геологічні, гідрогеологічні та кліматичні умови [1]. 

Умови руху автомобілів великою мірою визначаються станом таких елементів, як 

ґрунтова основа (ҐО), дорожнє полотно (ДП) та штучні споруди. Під впливом 

багаторазово повторюваних докладених навантажень від рухомого складу і природних 

факторів у цих елементах виникають напруження та деформації [2]. 

Деформації та руйнування ҐО частіше за все різко погіршують стан ДП. Осідання ҐО 

внаслідок недоущільнення ґрунтів, осідання і випинання, що пов’язані з 

перезволоженням недоброякісних ґрунтів, призводять до утворення значних 

деформацій і руйнувань проїжджої частини у вигляді тріщин, проломів, збурень. 

Руйнування укосів та узбіч, розмивання ҐО різко знижують стійкість усієї споруди. 

Сповзання укосів і насипів означає повну втрату стійкості споруди, руйнування ДП, а 
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отже, припинення руху автомобілів на більш або менш тривалий час на окремих 

ділянках [2]. 

Актуальним завданням дослідження є аналіз природних факторів і чинників, що 

впливають на зміну інженерно геологічні умови ділянок будівництва автомобільних 

доріг, та прогнозування можливих наслідків і їх попередження. 

Виклад основного матеріалу. У процесі експлуатації під дією навантажень від 

автомобілів і природних чинників у різних елементах доріг виникають ті чи інші 

деформації й руйнування. Для ҐО найбільш характерними є такі деформації: осідання, 

просідання, сповзання насипів і укосів, розмивання узбіч, полотна, укосів [2]. 

Осідання виникають унаслідок недостатнього ущільнення або перезволоження 

ґрунтів. Найчастіше зустрічаються в несприятливих гідрогеологічних і ґрунтових 

умовах [2]. 

Просідання насипів виникають на ділянках зі слабкими основами – на болотах, 

карстах, на просадкових ґрунтах тощо. Характерними деформаціями узбіч є колії, що 

виникають від коліс автомобілів на перезволожених і неукріплених ґрунтах, а також у 

разі недостатнього їх ущільнення [2]. 

Пучиноутворення – збурення, викликані інтенсивним вологонакопиченням і 

промерзанням недоброякісних ґрунтів [2]. 

Сповзання насипів відбувається на косогірних ділянках доріг через недостатній опір 

зсуву основи насипів або на зсувних ділянках. Причинами цих деформацій є 

недоброякісна підготовка основи (немає уступів, недостатнє ущільнення), наявність в 

основі слабоміцних ґрунтів, підвищене зволоження і недоущільнення нижніх шарів 

насипу, а також недостатньо ефективні заходи боротьби зі зсувами [2]. 

Сповзання укосів спостерігається через використання слабких ґрунтів, їх 

перезволоження і неудоущільнення. Найчастіше виникають, коли немає укріплень, та 

внаслідок інтенсивного зволоження атмосферними опадами [2]. 

 
Рисунок.1. Сповзання дорожного полотна внаслідок перезволоження 

 

Розмивання і видування узбіч, полотна, укосів виникають унаслідок поверхневого 

стоку (водна ерозія) і вітрового потоку (вітрова ерозія). Ці деформації більшою мірою 

характерні для незв’язних або слабозв’язних ґрунтів [2]. 
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Прикладом являється Транспортна розв’язка з підходами розташована на ділянці км 

20+460 – км 21+300 автомобільної дороги Н-01 Київ-Знам’янка, в Київській області. 

Під час визначення геологічної будови, складу, стану і властивостей ґрунтів основи 

штучних споруд і земляного полотна та гідрогеологічних умов ділянки було визначено, 

деформацію ґрунтової основи [3]. 

В геологічній будові ділянки вишукувань приймають участь сучасні техногенні, 

верхньочетвертинні біогенні та алювіальні відклади. Сучасні техногенні відклади  

представлені насипним шаром – піском дрібним, середньої щільності, мало вологим, з 

прошарками супіску. Біогенні відклади представлені: торфом, стійким, добре 

розкладеним, мало вологим, з прошарками сильно заторфованої глини. 

Верхньочетвертинні алювіальні відклади представлені: супісками пилуватими та 

піщанистими, пластичними та текучими, з прошарками піску; пісками дрібними, 

середньої щільності, мало вологими та водо насиченими, з прошарками супіску; 

суглинками легкими пилуватими, текучими [3]. 

Проектування фундаменту підпірної стінки зі сторони  м. Києва рекомендується 

виконувати на пальовому фундаменті (при висоті насипу більше 3,0 м) та на природній 

основі з використанням геоматрацу (при висоті насипу менше 3,0 м). Проектування 

фундаменту підпірної стінки зі сторони  м. Обухова рекомендується виконувати на 

пальовому фундаменті (при висоті насипу більше 5,0 м) та на природній основі з 

використанням геоматрацу (при висоті насипу менше 5,0 м) [3]. 

Висновки: Інженерно-геологічні умови ділянок будівництва автомобільних доріг 

відіграють головну роль у надійності їх експлуатації. Повнота вивчення інженерно 

геологічних умов ділянок будівництва автомобільних доріг дозволяє прорахувати та 

попередити деформації ґрунтових основ, що є основною причиною подальших 

руйнувань. Досліджуваний в роботі об’єкт, висвітлює як широко необхідно проводити 

інженерно геологічні вишукування, та як ефективно застосовувати до даних умов 

«геоматрац». 

 

1. Кизима С.С. Експлуатація автомобільних доріг / С.С. Кизима // – К.: МОНУ/НТУ, 

2009. – 272с.  

2. Степура В.С. Основи експлуатації автомобільних доріг та аеродромів / 

В.С. Степура, А.О. Бєлятинский, Н.В. Кужель // – Київ: НАУ, 2013. – 204с. 

3. Науково-технічний звіт за результатами інженерно-геологічних вишукувань для 

складання проекту будівництва транспортної розв’язки в різних рівнях на км 20+750 

автомобільної дороги  Н-01 Київ-Знам’янка в Київській області / ДП «Укрдіпродор» // 

Київ – 2016. 
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ГРАНУЛОМЕТРИЧНИЙ СКЛАД ПІЩАНИХ ПОРІД ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ 

ФАКТОР ЇХ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 

 

Ромашко Т.В., студентка, 

Рева М.В., асистент кафедри гідрогеології та інженерної геології, 

ННІ «Інститут геології», Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка  
 
В роботі визначено необхідність проведення аналізу піщаних ґрунтів щодо визначення 

гранулометричного складу. Встановлено плив гранулометричного складу на щільність та пористість 

пісків. 

 

The work defined the necessity of the analysis of sandy soils to determine the granulometric composition. The 

authors established the effect of granulometric composition on the density and porosity of the sands. 

 

Вступ. Лівобережна частина м. Київ на сьогоднішній день піддається інтенсивній 

забудові, це спричинено сприятливими інженерно-геологічними умовами території. 

Сприятливість цих територій зумовлена тим, що ґрунтова основа представлена 

намивними пісками, які в свою чергу характеризуються високими ступенями 

надійності при будівництві. Надійність виражається тим, що при статичному 

навантаженні у піщаних породах практично відсутні деформації.  

Надійність піщаних порід до вертикального стискання зумовлена переважно їх 

фізико-механічними показниками, такими як щільність (ρ), вологість (W), пористість 

(n), питоме щеплення (C) та кут внутрішнього тертя (φ) [1]. На наш погляд головна 

характеристика піщаних порід, що визначає ці показники, є їх гранулометричний склад. 

Виклад основного матеріалу. Головним завданням даної роботи є дослідження 

зв’язку між гранулометричним складом (коефіцієнтом неоднорідності (Кн) піщаних 

ґрунтів та деякими показниками (ρ, n). Так як штучні піщані ґрунтові основи мають 

антропогенне походження, намиваються або завозяться із різних природних об’єктів, 

вони мають різний природній генезис, ступінь відсортування фракцій і відповідно 

високі показники неоднорідності гранулометричного складу. Для даного дослідження 

було взято три проби піску. Дві проби піску було штучно створено із хаотичним 

підбором первинного матеріалу із різним розміром фракцій. Одна проба (П1) 

представлена темно-жовтим пилуватим піском, інша (П2) піском середньої крупності 

сірого кольору із жовтим відтінком. Третя проба (П3), була відібрана на реальному 

об’єкті, має природній алювіальний генезис і представлена однорідним дрібним піском 

світло-сірого кольору полтавської світи. 

В ході виконання роботи використовувалися лабораторні методи дослідження на 

базі лабораторії ННІ «Інститут геології». Для визначення гранулометричного складу 

використовувався ситовий метод, результати дослідження наведені на рис. 1 та 

виражався через коефіцієнт неоднорідності [2], табл. 1. Визначення щільності 

проводилося за допомогою методу різаного кільця, результат наведений в табл. 1. 

Визначення пористості піщаних порід проводилось з використанням методу насичення 

[2]. Аналіз кожного показника проводився вісім разів з метою врахування похибки, 

результати дослідження в таблиці та на рисунку представлені середнім розрахунковим 

значенням [3]. 
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Рисунок 1. Гранулометричний склад ґрунтів 

 

 

 
Рисунок 2. Графіки залежності показників 

 

Під час проведення дослідження проб піску визначено, що чим більший Кн піщаного 

ґрунту, тим більша їх щільність, та навпаки – чим більший Кн, тим менша пористість.  

Таблиця 1 

  Kн ρ, г/см
3
 

n, 

% 

П1 2,2 1,63 32,2 

П2 2,7 1,71 28 

П3 1,24 1,32 38,3 



IX Всеукраїнська молодіжна наукова конференція-школа  

«Сучасні проблеми наук про Землю» 

Київ, 16-19 квітня 2019 р. 

 58 

Показник щільності та пористості піщаних ґрунтів є одними із визначальних 

характеристик для їх фізико-механічних властивостей, що в подальшому впливають на 

деформаційні властивості [4]. 

Висновки: перед створенням ґрунтової (піщаної) основи для будівництва шляхом 

намиву або завезення пісків слід визначати чіткі критерії та цілі, яким повинна 

відповідати майбутня ґрунтова основа. Наприклад, якщо необхідна ґрунтова основа, що 

має гарні дренуючі показники, то слід підбирати пісок, де Кн від 1 до 1,5 д.о., і для 

цього достатньо використати нескладний і дешевий ситовий метод аналізу. 

 

1. Сергеев Е.М. Грунтоведение / Е.М. Сергеев // – М: Изд-во Моск. ун-та, 1973. – 

387 с. 

2. Диняк О.В. Практикум з інженерної геології / О.В. Диняк, А.В. Шостак // – Київ: 

Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2013. – 95с. 

3. Жуков М.Н. Математична статистика та обробка геолоічних даних [Електронний 

ресурс] / М.Н. Жуков // – Режим доступу до ресурсу: 

http://www.geol.univ.kiev.ua/ua/lib/index.php?id=zhukov_m_n#book. 

4. Цытович Н.А. Механика грунтов / Н.А. Цытович // – Москва: Государственное 

издательство литературы по строительству, архитектуре и строительным материалам, 

1963. – 437с. 
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Romashko T., Reva M., GRANULOMETRIC SAND SOIL COMPOSITION AS THE 

MAIN FACTOR OF PHYSICO-MECHANICAL PROPERTIES. 

 

 

 

РАДІАЦІЙНИЙ ВПЛИВ НА ДОВКІЛЛЯ ВИДОБУТКУ ТА ПЕРЕРОБКИ 

РІДКОЗЕМЕЛЬНОЇ СИРОВИНИ В СЕРЕДНЬОМУ ПРИДНІПРОВ’Ї  

 

Сердюк О.С., студентка, 

Тяпкін О.К., докт. геол наук, професор, 

Національний технічний університет  

«Дніпровська політехніка»  

 

На прикладі Вільногірського гірничо-металургійного комбінату на заході Дніпропетровської області 

(Центральна Україна) показано, що присутність радіонуклідів в рідкоземельній сировині може стати 

причиною радіологічних професійних захворювань. Радіологічній блок комплексної системи екологічного 

моніторингу цього великого гірничо-металургійного підприємства було створено як один з 

найважливіших необхідних заходів безпеки. 

 

Using the example of Vilnohirsk mining-metallurgical combine in the west of the Dnipropetrovsk region 

(Central Ukraine), it is shown that the presence of radionuclides in rare-earth raw materials may cause 

radiological occupational diseases.  The radiological unit of integrated environmental monitoring system of this 

large mining-smelting enterprise has been created as one of the most important necessary security measures.  

 

1. Видобуток та переробка рідкоземельної сировини у Середньому Придніпров’ї 

здійснюється Вільногірським гірничо-металургійний комбінатом (ВГМК), який 

http://www.geol.univ.kiev.ua/ua/lib/index.php?id=zhukov_m_n#book
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розташовано у м. Вільногірськ на заході Дніпропетровської області. Основним 

напрямком виробничої діяльності цього комбінату є видобуток і переробка руди, 

виробництво ільменітового, рутілового і цирконового концентратів, алюмосилікатів, 

формувальних пісків, сполук цирконію і гафнію. В якості вихідної сировини на ВГМК 

використовуються титано-цирконієві піски Малишевського родовища, що містять 

радіонукліди рядів торію і урану. На більшій частині території комбінату фіксуються 

значення потужності експозиційної дози -випромінювання (ПЕД) від 15 до 40 мкР/год. 

Основна частина аномалій ПЕД ( 40 мкР/год) тяжіє до збагачувальному виробництва 

(рис.1). За межами проммайданчика аномалії ПЕД приурочені виключно до місць 

проміжного складування: 1) товарної продукції ВГМК – цирконового концентрату 

(аномалії I, II і III на рис.1), 2) щебеню Токовського гранітного кар'єру – будматеріали 

II класу (аномалія IV на рис. 1). У той же час на підприємстві існують робочі місця в 

безпосередній близькості від складів готової продукції (цирконової концентрату), де 

значення ПЕД сягають 200 мкР/год. Наявність радіонуклідів у речовинах, що 

переробляються на комбінаті, може спричиняти профзахворювання, пов'язані з 

роботою з джерелами іонізуючих випромінювань, що визначає необхідність детального 

вивчення радіологічного стану території підприємства та його околиць.  

 

 
Рисунок 1. Техногенні зміни -фону в районі проммайданчика ВГМК: 1 – територія 

проммайданчика; 2 – основні джерела можливого викиду пилу, який збагачено 

радіонуклідами: а – збагачувального виробництва, б – металургійного виробництва; 3 – 

відпрацьовані і частково рекультивовані кар'єри; 4 – селітебна зона м. Вільногірськ; 5 – 

ізолінії потужності експозиційної дози -випромінювання і умовні номери аномалій 

( 40 мкР//год) за межами проммайданчика; величина потужності експозиційної дози -

випромінювання: 6 – 20 мкР/год, 7 – 20-40 мкР/год, 8 – 40-60 мкР/год, 9 – 60 мкР/год. 
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2. Першоджерелом потенційної радіаційної небезпеки робіт з видобутку, збагачення 

і хіміко-металургійної переробки рідкоземельної сировини (титано-цирконієвих пісків 

морського походження) на ВГМК є радіонукліди рядів торію і урану, що містяться в 

рудних мінералах рідкісних металів. Особливостями виробництва, що впливають на 

радіаційний стан навколишнього середовища, є: відносно низька питома активність 

речовин, що переробляються, при їх великих кількостях на робочих місцях; складні 

багатоступінчасті процеси переробки, що включають пиління і високотемпературні 

операції; високий ступінь залежності потенційної радіаційної небезпеки від характеру 

технологічного процесу. 

3. Питома -активність вихідних пісків не перевищує 6 10
-9

 Кі/кг, що на 2 порядки 

нижче припустимої норми, коли установи отримують, використовують або зберігають 

будь-які кількості радіоактивних речовин у твердому стані. У зв'язку з цим будь-які 

операції з вихідними рудними пісками до відокремлення їх важкої фракції та 

отримання товарних концентратів не впливають на радіаційний стан навколишнього 

середовища. Утворення пилу на початкових етапах технологічного процесу ВГМК 

(видобуток, транспортування, збагачення) до отримання цирконової концентрату 

суттєво не впливає на радіаційний стан повітряного середовища. Відходи у вигляді 

пилу цирконової концентрату з'являються тільки на ділянці «доведення» 

збагачувального виробництва. Починаючи з цього місця в технологічному процесі 

ВГМК з'являється потенційна можливість радіаційного забруднення. 

4. На відміну від радіаційної обстановки, що виникає в умовах роботи з 

застосуванням штучних радіонуклідів, на підприємствах рідкоземельної промисловості 

і, зокрема, ВГМК, мова йде скоріше не про радіаційну небезпеку, а про необхідність 

організації безпечних умов праці при зустрічі з небажаними радіоактивними 

домішками, від яких в процесі роботи необхідно позбавлятися. Тому в рамках розробки 

необхідних охоронних заходів запропоновано радіологічний блок системи екологічного 

моніторингу цього комбінату. Об'єктами цього блоку моніторингу є як підприємство, 

так і всі компоненти навколишнього середовища в зоні його впливу, у т.ч.: 1) вміст 

радіонуклідів і сумарна -активність концентратів; 2) -забруднення поверхонь і вміст 

радіоаерозолів в повітрі робочих приміщень; 3) ПЕД на робочих місцях, а також в 

межах проммайданчика ВГМК, кар'єрів і прилеглої до комбінату частини м. 

Вільногірськ; 4) вміст радіонуклідів у водозаборі комбінату, його промислових стоків, 

хвостосховище, шламонакопичувачі, водоймі оборотного водопостачання; 5) вміст 

радіонуклідів у твердих відходах металургійного виробництва та станції нейтралізації 

кислих стоків; 6) вибірковий радіаційний контроль сільгосппродукції, яку вирощено 

поблизу санітарно-захисної зони комбінату. 

 

Рекомендовано до друку науковим керівником: Тяпкіним О.К. (доктор геологічних 

наук, професор, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка») 

 

Serdiuk O., Tiapkin O., ENVIRONMENTAL RADIATION EFFECTS OF MINING 
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АНАЛІЗ ВПЛИВУ ПІВНГЗК НА ФОРМУВАННЯ РІВНЕВОГО ТА ХІМІЧНОГО 

СТАНУ ГРУНТОВИХ ВОД 

 

Телюкова Ю.М., студентка, 

Диняк О.В., канд. геол. наук, 

доцент кафедри гідрогеології та інженерної геології, 

ННІ «Інститут геології», Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка  
 

В даній роботі розглядається питання зміни стану підземної гідросфери на території впливу  

гірничодобувних регіонів. Встановлено закономірністі формування рівнів та хімічного складу підземних 

вод в межах впливу хвостосховища ПівнГЗК.  

 
In this paper we consider the issue of the moderate state of the underground hydrosphere on the territory of 

the influence of mining regions. Established by the regularities of formation of levels and chemical composition 

of groundwater within the limits of the impact of the tailings storerooms of the Northern GOK. 

 

Гірничі розробки порушують гідроекологічні умови ґрунту, призводять до 

збільшення стоку рудних та шахтних вод, які несуть значну кількість забруднювачів: 

хлористі сполуки, сірчану кислоту, розчинні солі заліза, марганцю, міді, цинку, нікелю 

та інших [1]. Техногенне підтоплення розвивається з порушенням балансу ґрунтових 

вод під впливом гірничозбагачувальних комбінатів, де переважають техногенні 

чинники, такі як  водосховища, канали, втрати води з комунікацій, створення ставків в 

яружно-балковій системі тощо. 

В місті Кривий Ріг проведення відкритих гірничих робіт змінює гідрогеологічні і 

мікрокліматичні умови місцевості. Стік р. Саксагань формується за рахунок промстоків 

кар'єрного і шахтного водовідливу. Внаслідок цього мінералізація річкової води 

досягає 1,5 г/дм
3
 і більше. В промисловій зоні Кривбасу об’єм відкачаних і скинутих у 

хвостосховища шахтних та кар’єрних вод станом на  2003 р. склав 38,66 млн. м
3
, 

середня мінералізація – 25 г/дм
3
, винос солей – близько 749 тис. тонн на рік. 

Моніторинг підземних вод проводиться в основному в зонах впливу хвостосховищ 

ГЗК.  

Хвостосховище Північного ГЗК розташоване в балці Петрикова, експлуатується з 

1964 р. На 01.01.2004 р. відмітка дзеркала води – 138,4 м, загальний обсяг – 

480,6 млн. м
3
, об'єм шламів – 394,0 млн. м

3
, мінеральний склад шламів (%): магнетит –

11,7; гематит – 4,32; кварц – 47,34; карбонати –3,70; слюди і хлорит – 6,52; амфібол і 

піроксен – 18,96; інші – 3,88. Вміст пиловидних глинистих часток – 3,08 % [2]. 

До хвостосховища здійснюється скид кар'єрних вод 2,5 млн. м
3
/рік, мінералізованих 

шахтних вод 5,5 млн. м
3
/рік, господарчо-побутових умовно очищених стоків 

13,0 млн. м
3
/рік, стоків очисних споруд ПівнГЗК 36,15 тис. м

3
/добу. Крім названих вод 

до шламосховища потрапляють атмосферні опади і поверхневі фільтраційні води із 

побудованих навколо дренажних споруд. 

Техногенний вплив у межах урбанізованих територій за своєю силою можна 

прирівняти до дії природних чинників. Особливу небезпеку ці процеси представляють 

для водоносних горизонтів, які є ресурсом чистої питної води [3]. Графіки щомісячного 

спостереження за рівневим режимом підземних вод. підтверджують, що рівневий 

режим підземних вод в районі хвостосховища ПівнГЗК і не має нічого спільного з 

природним і є абсолютно техногенним. 

Також, дослідження підтверджують, що з віддаленням від джерел техногенного 

живлення  рівень мінералізації зменшується.  
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Дослідивши ділянку хвостосховища ПівнГЗК з 55 свердловинами, коливання рівнів 

підземних вод та зміною концентрації Pb за період 1981-1990рр. можна зробити такі 

висновки. 

 Режим підземних вод стабілізувався за 10 років, максимальне значення в 

коливанні 11м, мінімальне 0,5м, середне значення коливнь 1,5-3м.  

 Проаналізувавши концентрацію Pb в підземних водах за 1981р., можна зробити 

висновки, що на відстані від хвостосховища 1км майже в усіх свердловинах значення 

перевищує ГДК (0,03) у 12 свердловинах з 20. В напрямку на північ від хвостосховища 

концентрація вища, так як ухил балки прямую на північ. Максимальне значення – 

5мг/дм
3
, мінімальне – 0,01мг/дм

3
, середнє – 0,229мг/дм

3
. Однак з віддаленістю від 

хвостосховищя ситуація покращується. В зону на відстані 1,7км потрапило 16 

свердловин, з них в 7 значення не задовільнає ГДК, максимальне значення – 0,06мг/дм
3
, 

мінімальне – 0,001мг/дм
3
, середнє – 0,03мг/дм

3
. Найкращі показники фіксовані на 

відстані <1,7км, в цей діапазон потрапило 15 свердловин, максимальне значення - 

1,5мг/дм
3
, мінімальне -0,01мг/дм

3
, середнє – 0,03мг/дм

3
.  

 Проаналізувавши концентрацію Pb за 1990р, з графіків видно, що в порівнянні з 

1981 концентрація Pb зменшилась. На відстані 1км від хвостосховища перевищення 

ГДК в 9 свердловинах із 20. В напрямку на північ від хвостосховища концентрація 

вища, так як ухил балки на північ. Максимальне значення – 0,6мг/дм
3
, мінімальне – 

0,01мг/дм
3
, середнє – 0,21мг/дм

3
. Проте з віддаленістю від хвостосховищя ситуація 

покращується. В зону на відстані 1,7км потрапило 16 свердловин, з них в 7 значення 

перевищує ГДК, максимальне значення – 0,42мг/дм
3
, мінімальне – 0,001мг/дм

3
, середнє 

– 0,04мг/дм
3
. Найкращі показники фіксовані на відстані <1,7км, в цей діапазон 

потрапило 15 свердловин, максимальне значення – 0,4мг/дм
3
, мінімальне -0,01мг/дм

3
, 

середнє – 0,03мг/дм
3
.  

Отже, розглядаючи графіки та порівнюючи період з 1981-1990рр. спостерігається 

тенденція зменшення концентрації Pb, встановлення стабільності рівнів підземних вод, 

але антропогенний вплив діє на рівні підземних вод; забруднення Pb що перевищює 

ГДК в 116 разів. 

 

1. Гошовський С.В. Екологічна безпека техноприродних систем у зв’язку з 

катастрофічним розвитком геологічних процесів / С.В. Гошовський, Г.І. Рудько, 

Б.М. Преснер // – Львів; Київ: Нічлава, 2002. – 624с.  

2. Захист від небезпечних геологічних процесів. Основні положення проектування : 

ДБН В.1.1-24:2009. – [Чинні від 2011-01-01]. – Київ: М-во регіонал. розвитку і буд-ва 

України, 2010. – 73с. – (Національний стандарт України). 

2. Добровольський І.А., Єфанов А.Т. Шламові поля гірничозбагачувальних комбінатів 

Криворізького басейну і деякі питання їх рекультивації. Питання степового 

лісознавства та охорони природи. – Дніпропетровськ: ДДУ, 1977.– 322с. 

3. Кошлякова Т. Природні та техногенні чинники формування хімічного складу води 

сеноман-келовейського водоносного комплексу у межах київської міської агломерації 

[Електронний ресурс] / Т.Кошлякова, В.Долін // – 2016. – Режим доступу до ресурсу: 

http://www.irbisnbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=

UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM

=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=VKNU_geol_2016_4_13  

 

Рекомендовано до друку науковим керівником: Диняк О.В. (кандидат геологічних 

наук, доцент кафедри гідрогеології та інженерної геології, ННІ «Інститут геології» 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка) 

http://www.irbisnbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=VKNU_geol_2016_4_13
http://www.irbisnbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=VKNU_geol_2016_4_13
http://www.irbisnbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=VKNU_geol_2016_4_13


IX Всеукраїнська молодіжна наукова конференція-школа  

«Сучасні проблеми наук про Землю» 

Київ, 16-19 квітня 2019 р. 

 63 

Telyukova Y., Dyniak. O., ANALYSIS OF SOILWAYS INFLUENCE ON FORMING 

THE LEVEL AND CHEMICAL STATUS OF SOIL WATER. 

 

 

ОЦІНКА ТЕРИТОРІЇ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА 

 ЗА ПОТЕНЦІЙНОЮ ЗСУВНОЮ НЕБЕЗПЕКОЮ 

 

Цапок В.І., студент, 

ННІ «Інститут геології», Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка 

 

В даній роботі запропоновано аналіз результатів інженерно-геологічних вишукувань, існуючого на 

сьогодні картографічного матеріалу (геологічних, геоморфологічних, гідрогеологічних карт), проведених 

досліджень стійкості схилів та вивчення наслідків зсувів на території Шевченківського району міста 

Києва. Отримані результати можуть слугувати підґрунтям для районування території району за 

потенційною зсувною небезпекою і прогнозування активізації зсувів на виділених ділянках. 

 

In this work, an analysis of the results of engineering geological surveys, existing cartographic material 

geological, geomorphological, hydrogeological maps), conducted studies of the stability of slopes and the study 

of the effects of landslides on the territory of the Shevchenkivsky district of the city of Kyiv was proposed. The 

obtained results may serve as the basis for zoning the territory of the rayon with potential landslide hazard and 

predicting the activation of landslides in selected areas. 

 

Шевченківський район був створений у квітні 1937 року (до 1957 року називався 

Молотовський) і названий на честь Великого Кобзаря. У жовтні 2001 року район – один 

з центральних районів столиці – збільшився в результаті злиття з колишніми 

Радянським та Старокиївським районами міста, об’єднавши в собі кращі досягнення 

минулих років і величні досягнення сучасності.  Площа – 27 км
2
 (3,2% від території 

Києва). Чисельність постійного населення (на 01.07.2015) – 218,4 тис. осіб. 

Зсувні процеси на території Шевченківського району завжди викликали серйозні 

проблеми. Утворенню і розвитку зсувів сприяють існуючі тут природні умови [1, 2]. На 

території Шевченківського району описано більш як 50 зсувів, складений їх кадастр з 

детальною характеристикою морфології та динаміки (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Небезпечні зони міста Києва (взято з www.academia.edu) 
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Основними умовами розвитку зсувів на даній території є: кліматичні особливості 

(значна кількість опадів), рельєф місцевості (досить розчленований характер), 

геологічна будова схилів (неглибоке залягання водотривів, як на зсуві у ботанічному 

саду імені О.В.Фоміна), гідрогеологічні умови (наявність кількох водоносних 

горизонтів), особливості фізико-механічних властивостей ґрунтів (залягання у верхній 

частині геологічного розрізу верхньоплейстоценові-голоценових еолово-делювіальних 

лесовидних просідних супісків та суглинків, як на зсуві по вулиці Петровської, 30-34, в 

результаті якого були зруйновані 12 гаражів), інженерна діяльність людини (зміна 

геологічного середовища).       

Основними причинами зсувів є: зміна обрисів  схилів, значне додаткове 

навантаження в зонах щільної забудови, дія гідростатичних та гідродинамічних сил; 

послаблення міцності ґрунтів унаслідок зміни фізичного стану при розпушуванні і 

зволоженні; зміна напруженого стану при зведенні надземних та підземних споруд; 

динамічні й сейсмічні коливання, господарська діяльність, тощо. 

Господарська діяльність в межах міст і населених пунктів має специфічний вплив на 

підземні води й викликають зміну інтенсивності і спрямованості водообміну в 

геологічному середовищі. Як наслідок порушення стану поверхневих і підземних вод 

виникають процеси підтоплення і заболочування територій, інтенсифікація зсувних, 

ерозійних процесів, просідання ґрунтів тощо. Ступінь такого порушення залежить від 

багатьох факторів, але перш за все від структури геологічного середовища, типу 

гідродинамічного режиму, глибини освоєння підземного простору, характеру забудови 

та ступеню техногенного навантаження. Крім того, на урбанізованих територіях 

ситуація ускладнюється наявністю значних за потужністю та площею розповсюдження 

техногенних відкладів. 

Суттєвим чинником формування ґрунтових вод є інфільтраційне живлення. 

Інфільтрація атмосферних опадів на забудованих територіях різко відрізняється від 

природних, оскільки вона пов’язана з умовами закритості території, господарського 

використання, інженерної підготовки тощо. 

Оскільки інтенсивність інфільтраційного живлення ґрунтових вод урбанізованих 

територій визначається з міркувань балансу, необхідно також враховувати: водообмін з 

поверхневими водотоками, водоймами та суміжними водоносними горизонтами; втрати 

води з водонесучих комунікацій; конденсація вологи в ґрунті; підсипку ґрунтів на 

території будівництва; інфільтраційні втрати вод поверхневого стоку; полив зелених 

насаджень; скид виробничих і господарських вод; відведення ґрунтових вод за 

допомогою дренажу; водозабір підземних вод тощо. За результатами досліджень 

величина техногенного інфільтраційного живлення ґрунтових вод для території міста 

Києва у 2005 році зросла майже в чотири рази у порівнянні з 1950 роком [3]. 

Щодо поширення зсувних процесів, то на основі аналізу картографічної інформації 

можна дійти висновку, що територія Шевченківського району поділяється на дві 

частини: західну і східну. Межею є лінія, що проходить через Повітрофлотський міст. В 

західній частині в межах моренно-зандрової рівнини небезпека розвитку зсувів 

мінімальна. А от в східній частині, навпаки, існує загроза виникнення і розвитку 

значних зсувів, в основному на схилах р.р. Дніпра і Либіді та в ярах і балках (рис. 2). 
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Рисунок 2. Схематична геоморфологічна карта центральної історичної частини 

м. Києва: 1 – лесове плато; 2 – останці лесового плато; 3 – моренно-зандрова рівнина; 

4 – перехідний район від лесового плато до зандрової рівнини; 5 – перша 

надзаплавна тераса р. Дніпра; 6 – заплава р. Дніпра; 7 – долина р. Либіді; 8 – яри та 

балки басейнів р.р. Дніпра та Либіді; 9 – ерозійно-зсувна тераса на схилах плато; 10 – 

границі між районами; 11 – основні магістралі міста (взято з www.nas.gov.ua) 

 

Вирішальне значення для розвитку зсувних процесів, при дії всіх перелічених 

причин, має техногенна інфільтрація. Результати розрахунків стійкості схилів на 

зсувних ділянках свідчать про те, що при природній вологості ґрунтів  вони стійкі 

(коефіцієнт запасу стійкості становить 1.3 – 1.6), а у замоченому стані – нестійкі 

(коефіцієнт запасу стійкості становить 0.7 – 0.8). 

Таким чином, за результатами проведених досліджень можна зробити висновок, що 

для запобігання виникнення та розвитку зсувів на території східної частини 

Шевченківського району доцільно організувати спостереження за станом схилів, 

провести моніторинг геологічного середовища і в якості захисних заходів виконати 

роботи по організації поверхневого та підземного стоку вод. 
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МОДЕЛЮВАННЯ СЕЙСМІЧНОГО ХВИЛЬОВОГО ПОЛЯ  

ГЕОЛОГІЧНОГО РОЗРІЗУ НА СТЕПНІЙ ПЛОЩІ 

 

Басова А.В., студентка, 

Кузьменко П.М., канд. геол. наук,  

доцент кафедри геофізики, 

ННІ «Інститут геології», Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка  

 
У роботі розглядається моделювання сейсмічних хвильових полів. На  синтетичних сейсмічних даних 

демонструється ефективність проведення моделювання. Наводиться алгоритм проведення 

моделювання за допомогою програмного забезпечення Tesseral 2D. Демонструється двовимірна 

швидкісна  модель заданого геологічного розрізу, змодельовані хвильове поле для заданої моделі.  

 

There are presented modeling of seismic wavefield. The effectiveness of simulation is demonstrated by 

synthetic seismogram. An algorithm for modeling using Tesseral 2D software is presented. A two-dimensional 

velocity model of a given geological section is elaborated and the wavefield for a given model is simulated. 

 

Моделювання, як спосіб розв'язання прямої задачі, в сейсморозвідці займає особливе 

місце. В даний час такий підхід активно використовується на всіх стадіях: від 

проектування польових спостережень до інтерпретації сейсмічних даних, причому в 

різних модифікаціях сейсморозвідки. 

На етапі проектування польових робіт до виконання польових спостережень 

моделювання хвильових полів може успішно застосовуватися для вибору параметрів 

системи спостережень. Також ефективним є застосування моделювання для аналізу 

структури хвильового поля досліджуваної товщі складної будови або оцінки 

коректності графа обробки. За допомогою моделювання можлива оцінка ефективності 

нових алгоритмів і програм обробки даних сейсморозвідки. 

Метою даної роботи є демонстрування ефективності моделювання хвильових полів, 

які застосовуються для вирішення задач сейсморозвідки.  

В якості об’єкта досліджень розглядається Степна площа, яка знаходиться на 

території Новосанжарського і Машівського районів Полтавської області. Структурна 

форма Степної площі ускладнена скидовими порушеннями (поперечними та 

поздовжніми) з різними амплітудами, які надають їй блокової форми. 

Різнонаправленість та різноманітна нахиленість скидових порушень надали Степній 

структурі горстової форми по простяганню та грабеневої по зануренню 

моноклінального схилу [2]. Таке особливе поєднання скидових порушень та їх значна 

амплітудність по продуктивній частині розрізу в поєднанні з літологічною мінливістю 

та підпорядкованістю проникливих порід-колекторів створили на Степній площі 

надійні пасткові умови для промислових вуглеводневих накопичень. З метою 

дослідження поведінки хвильових полів відповідно до геологічних умов Степної площі 

проводиться синтетичне сейсмічне моделювання. 

Моделювання сейсмічного хвильового поля на реальних геологічних даних за 

допомогою програмного забезпечення Tesseral 2D [1]. Першим етапом моделювання 
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було задання границь моделі, та побудова шарів всередині моделі (рис. 1). Другим не 

менш важливим етапом - визначення фізичних параметрів моделі. Швидкісний аналіз 

виконувався за допомогою наявних даних сейсмокаротажу отриманих у трьох 

свердловинах глибокого буріння площі досліджень. Аналіз швидкостей свідчить, що 

вони змінюються як по вертикалі так і по горизонталі, починаючи з візейських 

відкладів і до девону. Це вказує на складну геологічну будову ділянки дослідження. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Двовимірна швидкісна  модель заданого геологічного розрізу 

 

Після повного завершення етапів моделювання, було виконано кінцево –  різницеве 

моделювання. Як результат отримане немігроване хвильове поле для заданої моделі 

(рис. 2) і модель з опціями анімації, яка дозволяє бачити розповсюдження хвильового  

поля на різних проміжках часу (рис. 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Рисунок 2. Сейсмічне хвильове поле для заданої моделі Степної площі 
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Рисунок 3. Хвильове поле створене джерелом  2,45 с 

 

Після детального аналізу хвильового поля ми бачимо, як у радіальному напрямку 

поширюється хвиля від місця вибуху. З наступним її поширенням можемо спостерігати 

зміну форми фронту хвилі по латералі та з глибиною. При досяганні фронту хвилі 

границь неоднорідностей відбуваються процеси заломлення та відбивання, які ми 

спостерігаємо на змодельованих сейсмограмах. Це дає нам змогу бачити контрастні 

границі змодельованого геологічного розрізу. Було виділено такі контрастні границі: 

відклади  Девону, які представлені кам’яною сіллю та піщаною товщою. 

Нижньокам’яновугільні відклади представлені турнейським, візейським і 

серпуховським ярусами. Відклади турнейського ярусу  складені вапняками, в нижній 

частині з прошарками карбонатних, дрібнозернистих пісковиків і алевролітів. Візейські 

відклади представлені чергуванням пісковиків, аргілітів, алевролітів з рідкими 

прошарками вапняків. Верхньовізейські відклади представлені аргілітами з 

прошарками пісковиків. Нижньосерпуховські відклади  представлені аргілітами, 

слюдистими, з включенням вуглистого матеріалу, з прошарками. Верхньосерпухівскі 

відклади представлені чергуванням аргілітів, алевролітів, пісковиків, з прошарками 

вапняків і кам’яного вугілля. Башкирський ярус, який був виділений, як продуктивний 

горизонт складений відкладами з чергуванням пісковиків і аргілітів, причому в нижній 

частині розрізу переважають аргіліти, у верхній – пісковики. Відклади тріасу 

представлені піщано-глинистою товщою. Товща Юрських відкладів представлена 

глинами сірими, щільними, підпорядкованими прошарками пісковиків і сидеритів. 

Четвертинні відклади представлені, в основному, суглинками, глинами і пісками [2]. 

Результати моделювання на Степній площі, отримані з використанням програмного 

забезпечення Tesseral, дали нам змогу дослідити поведінку хвильових полів, та 

виділити контрастні границі змодельованого геологічного розрізу на якому був 

підтверджений продуктивний горизонт та уточнена складна геологічна будова, яка 

розбита розломами. Також результати моделювання сейсмічних хвильових полів 

можуть бути використані для вивчення умов формування однотипних, обмінних, 

заломлених і відбитих об'ємних сейсмічних хвиль на криволінійних межах розділу 

пружних шарів розрізу, оцінки їх динамічних і кінематичних характеристик.  

Застосування програмного засобу моделювання сейсмічних хвильових полів дозволяє 

вибрати оптимальні параметри систем спостережень на етапі проектування польових 

робіт, що забезпечують найбільш надійне простежування цільових хвиль. Застосування 

в якості об'єктів обробки синтетичних сейсмограм, розрахованих для моделей 

середовищ з відомими параметрами, дозволяє виконувати налагодження та тестування 

її програмних засобів і більш обґрунтовано оцінювати їх ефективність. 
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1. http://www.tesseral-geo.com/products.ru.php 

2. Звіт про виконання сейсморозвідувальних робіт на Степній та Північно-Степній 

площах за технологією 3D. 
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Basova A., Kuzmenko P., SEISMIC WAVEFIELD MODELING ON STEPNA AREA 

GEOLOGICAL CROSS-SECTION. 

 
 

 

ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ПЕРЕІНТЕРПРЕТАЦІЇ  

ГАЗОВОДОНАСИЧЕННЯ ПЛАСТІВ-КОЛЕКТОРІВ 

 

Білинський Н.В., студент, 

Шабатура О.В., канд. геол. наук, 

асистент кафедри гефізики, 

ННІ «Інститут геології», Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка  
 

Повторний цикл геофізичних досліджень свердловин, який виконаний для уточнення колекторських 

властивостей пластів-колекторів виявився ефективним у плані коригування типу колектора, 

встановлення газоводонасичення, пористості та положення ущільнених горизонтів. Запропоновано 

об’єктивний критерій щодо кількісної оцінки заходів щодо переінтерпретації. 

 

The repeated cycle of geophysical researches of wells, which was executed for detalisation of reservoir 

properties of reservoir layers, proved to be effective in terms of adjusting the type of collector, establishing gas 

saturation, porosity and position of sealed horizons. An objective criterion for quantifying reinterpretation 

measures is proposed. 

 

Задачі до чи переінтерпретації даних ГДС можуть виникати з різних причин. Одна 

виникатиме, коли експрес-інтерпретація даних ГДС виявляє на каротажних діаграмах 

інтервалів, які потребують поглибинної геологічної інтерпретації. Інша причина, доволі 

розповсюдження, коли кількісна інтерпретація результатів ГДС виконувалася в період 

пошуково-зйомних робіт, яка мала досить обмежене номенклатуру методів і сферу 

застосування. Наприклад, вона зводилася до обробки кривих БКЗ і отримання за ними 

питомого опору пласта, зони проникнення, глибини проникнення фільтрату бурового 

розчину. На основі цих матеріалів і робилися висновки щодо ідентифікації 

нафтогазоперспективних інтервалів. Інша вадлива задача – оцінка характеру насичення 

– теж часто виконувалася обмеженим комплексом методів (наприклад, за наявністю 

понижуючого проникнення фільтрату бурового розчину у пласт, при якому 

використовувалися експериментальні дані). Всі ці особливості мали суттєвий недолік, 

існувала висока ймовірність пропуску продуктивних інтервалів 

Використання сучасних каротажних комплексів, із більшим діапазоном 

досліджуваних параметрів, їх раціональне комплексування дозволяє значно підсилили 

інформативність геофізичної інформації, яку можна отримати повторній інтерпретації. 

Залучення стандартного каротажу при виділенні колекторів і нафтоперспективних 

інтервалів дозоляє отримати краще диференційовану криву СП, розміри зони 

http://www.tesseral-geo.com/products.ru.php
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проникнення від слідкувати за допомогою кривих потенціал-зондів, що разом із даними 

ПС, зробити висновки про їх проникність. Наявність даних МЗ і кавернометрії 

уточнити положення колекторів. Натомість ядерно-фізичні каротажні інструменти 

стануть джерелом інформації для визначення нафтогазонасиченості, пористості, 

глинистості, ефективної потужності пластів-колекторів.  

Практика оцінювання якості до- чи переінтерпретації даних каротажу зазвичай 

полягає у візуальному спостереженні спів ставності виділених границь, пластів та 

встановлених характеристик геологічного середовища (наприклад, рис. 1).  
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Рисунок 1. Приклад традиційного співставлення результатів каротажних 

вимірювань [1] 

 

Метою роботи є представлення способу оцінки якості переінтерпртеації даних ГДС 

як одного із напрямів щодо поліпшення якості геологічної інформації в промисловій 

геофізиці. 

Приклад неоднозначної інтерпретації (приклад 1) продемонструємо на пласті-

колекторі, що представлений пісковиками (№ 15, глибини 3773,4-3783,4 м). За даними 

ГДС першого циклу вимірювань був оцінений оцінювався як газонасичений з Кп 8.2% 

(рис. 2). Повторні вимірювання пласту були виконанні із комплексним приладом 

радіоактивного каротажу (2ННКт+2НГК+ГК)-43. Встановлено, що пласт 

характеризується значеннями щільності вторинних теплових нейтронів по 2ННКт та 

інтенсивності гама-випромінювання радіаційного захоплення по 2НГК нижче фонових 

значень. Методом ІННК відзначається нижчими значеннями τ по великому зонду у 

порівнянні із значеннями по малому зонду, в чисельному відношенні це: 331 мкс по 

великому зонду, по малому –382 мкс.  
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У верхній частині пласта відмічається вплив радіогеохімічного ефекту на вимір НГК 

й ріст значень ГК при візуальній нормалізації.  

За даними комплексу у відкритому стволі даний пласт є продуктивним. 

Таким чином, повторні вимірювання вказують на неоднозначність даних РК щодо 

встановлення колекторських властивостей пласта. Отже, враховуючи таку 

неоднозначність даних, оцінити даний пласт за характером насичення неможливо. 

Швидше за все, він є газонасиченим, але з граничними фільтраційно-ємнісними 

властивостями. Іншим можливим варіантом, не результативного випадку 

переінтерпретації є те, що криві нейтронного гамма-методу несуть інформацію про 

газонасичення колекторів, а її ефективність багато в чому залежить від часу між 

розкриття пласта і проведенням ГДС. Газоносні пласти добре виділяються на 

каротажних діаграмах як що вони свіжі. У нашому випадку минуло 6 років, що може 

бути причиною зниження ефективності використання НГК для оцінки газо насичення. 

 

 

 

Рисунок 2. Криві основного і повторного циклу каротажу водонасиченого 

пласту пісковику (приклад 1) 

 

Приклад результативної переінтерпретації (приклад 2) представлений пластом (№34, 

на глибинах 4054-4026 м), що оцінювалися за даними переінтерпретації 2013 р. як 

водонасичені (рис. 3). За комплексом досліджень 2019 року цей пласти 

характеризуються значеннями щільності вторинних теплових нейтронів по 2ННКт 

вище фонових значень, при візуальній нормалізації кривих. Почасові виміри НГК 

спотворені впливом РГЕ. По ІННК дані пласти характеризуються вищими значеннями τ 

по великому зонду у порівнянні із значеннями по малому зонду, в чисельному 

відношенні це, відповідно, 756 й 642 мкс по великому зонду, по малому – 650 й 540 

мкс. Відповідно, це дає змогу оцінити його газонасичений. 

Оскільки результати повторних каротажних вимірювань не показали зміщень 

границь пластів-колекторів, лише вказуючи на їх тип, то одним із способів оцінки 

якості інтерпретації можливе застосування рангової кореляції Спірмена (r). 

Використання цієї статистики дасть кількісний показник якості каротажних даних, 

використовуючи непараметричний оцінку тісноти зв’язку між двома рядами 

вимірювань. 
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Рисунок 3. Криві основного і повторного циклу каротажу водонасиченого пласту 

пісковику (приклад 2) 

 

Для цих цілей використовується така залежність: 

)1(

6
1

2

2

nn

d
r , 

де d  - різниця рангів кожної пари рядів, які співставляються, n – кількість пар. 

У розрізі виділено наступні літотипи: газоносний, газонасичений, щільний, 

водоносний, водонасичений, ущільненний водонасичений, ущільнений, газонасичений, 

газоводонасичений,  обводнений. Серед них розрізняємо 3 групи із відповідними 

рангами в кожній. Якщо при співставленні літотип перебуває в іншій групі, d  

подвоюється. 

 

Таблиця 1. Рангові бали пластів при непараметричні оцінці якості  

переінтерпретації пластів 
Літотип 

ранг за ущільненністю 

щільний 1 

ущільнений 2 

ранг за газоносністю 

газоносний 1 

газонасичений 2 

ранг за водоносністю 

ущільненний водонасичений 1 

водоносний 2 

водонасичений 3 

обводенний 4 

 

Порівняльний аналіз показав, що 17 літотипів визначено правильно, 14 неправильно в 

межах групи та 5 – неправильно, які класифіковані поза групою. Таким чином: 

)136(36

5146
1

2

2

r 0,95, з рівнем значущості - 83,17
95.01

23695.0

1

2
22r

nr
t . 

Висновки. Повторний цикл геофізичних досліджень свердловин, який виконаний 

для уточнення колекторських властивостей пластів-колекторів виявився ефективним у 

плані коригування типу колектора, встановлення характеристик газоводонасичення, 

пористості та положення ущільнених горизонтів. Відзначається чітка ідентифікація 

водоносних пластів, які були виділені на попередньому етапу робіт. Оцінка якості 

переінтерпретації є доброю, оскільки ряд пластів, які відносилися до водонасичених, 
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класифіковані як газонасичені тощо. Запропоновано об’єктивний критерій щодо 

кількісної оцінки заходів щодо переінтерпретації. 

 

1. http://id-yug.com/images/id-yug/Bulatov/2017/1/PDF/2017-V1-141-146.pdf 

 

Рекомендовано до друку науковим керівником: Шабатурою О.В. (кандидат 

геологічних наук, асистент кафедри геофізики, ННІ «Інститут геології» Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка) 
 

Bilynskiy N., Shabatura O., ESTIMATION OF QUALITY OF 

REINTERPRETATION OF GAS AND WATER SATURATION OF THE 

RESERVOIR LAYERS. 

 

 
 

АКТУАЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПОПЕРЕЧНОЇ ХВИЛІ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ 

НАСИЧЕНОСТІ НА ЯКІСНОМУ РІВНІ 

 

Білоус Ю.В., студент, 

Безродна І.М., канд. геол. наук, 

заст. директора з науково-педагогічної роботи, 

ННІ «Інститут геології», Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка 

 
У роботі наведено аргументи для використання швидкості пружної поперечної хвилі для визначення 

на якісному рівні насичення порід-колекторів. Дослідження проводилися за даними ГДС Семеренківської 

площі. 

 

Research provides argues for using shear wave for determine saturation on qualitative level. The research 

was based on logs of Semerenkivske field 

 

Пошук вуглеводнів в сьогоденні є чи не найбільш актуальним питанням геології і 

геофізики зокрема. На вирішення цього питання витрачається все більше часу та 

ресурсів. При розробці родовища чи перспективних ділянок одним із найбільш важких 

та важливих задач є визначення типу та характеру насичення пустотного простору. На 

даний час для якісного визначення характеру насичення застосовуються велика 

кількість методів – нейтроні, електричні, акустичні, тощо. Проте більшість із них є 

доволі часозатратними. 

В даній роботі досліджувалися дані геофізичних досліджень свердловин 

Семеренківського газоконденсатного родовища. Воно належить до Глинсько-

Солохівського газонафтоносного району Східного нафтогазоносного регіону України, 

розташоване в Шишацькому районі Полтавської області. Структура являє собою форму 

симетричної брахіантикліналі північно-західного простягання. Її розміри по ізогіпсі — 

5200 м 4,5х2,9 м, амплітуда 120 м. 

Об’єктом дослідження є дані ГДС із свердловини Семеренківська-7, досліджений 

інтервал якої представлений аргілітами, алевролітами та пісковиками. 

Загальноприйнятою думкою є те, що відношення швидкості поздовжньої пружної 

хвилі і поперечної складають константу і приблизно дорівнюють 
2

2

Vs

Vp
, проте на 
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практиці це не так. Як видно на рис.1 реальний розподіл цього відношення коливається 

в досить широких межах  від 1,092 до 1,807. Це має суттєве значення для визначення 

насичення порід-колекторів. Як відомо, поперечна хвиля не розповсюджується у 

флюїдах, відповідно при проходженні через породу, що насичена газом, чи рідиною 

поперечна хвиля буде рухатися власне по жорсткому скелету породи і ніяким чином не 

реагуватиме на насичення (за умови порового пустотного простору). В той же час 

поздовжня пружна хвиля значно зміниться при проходженні через пустоти, що 

насичені водою, газом, чи нафтою. Через це застосування відношення поздовжньої 

хвилі до поперечної є легким і надійним ідентифікатором насичення порід-колекторів  і 

при оперативній інтерпретації може зайняти свою нішу поряд з уже існуючими 

методиками.  

 

 
Рисунок 1. Гістограма розподілу даних відношення швидкостей поздовжньої до 

поперечної хвиль 

 

Також в межах здійснення дослідження було виконано співставлення результатів 

насичення порід, що розраховано за електричними методами з методикою 

співвідношення поздовжніх і пружних хвиль (рис. 2). Як видно із рисунку 2 

спостерігається чітка кореляція між кількісним насиченням порід і якісною 

інтерпретацією, що отримана за відношенням різних типів хвиль. 

Таким чином, за результатами проведених досліджень вказано на можливість 

застосування різних типів пружних хвиль для якісної інтерпретації даних ГДС при 

визначенні насичення порід. В перспективі планується провести більш детальне 

вивчення значень швидкостей поперечної хвилі та їх впливу  на характер насичення 

порід-колекторів, а також отримання за допомогою цієї методики кількісних 

результатів. 
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Рисунок 2. Зразок планшету, помітна чітка кореляція між насиченням і відношенням 

Vp/Vs 
 

1. SONIC TRAVELTIME (SLOWNESS) and ACOUSTIC VELOCITY [Електронний 

ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.spec2000.net/06-velocity.htm. 

 

Рекомендовано до друку науковим керівником: Безродною І.М. (кандидат 

геологічних наук, заступник директора з науково-педагогічної роботи, ННІ «Інститут 

геології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка) 

 

Bilous Y., Bezrodna I., ACTUALITY OF USAGE SHEAR WAVE FOR 

DETERMINE SATURATION ON QUALITATIVE LEVEL.  

 

 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ МАГНІТНИХ ТА РАДІОАКТИВНИХ 

ВЛАСТИВОСТЕЙ ГРАНІТОЇДІВ КІРОВОГРАДСЬКОГО КОМПЛЕКСУ ТА 

ПОРІД ІНГУЛО-ІНГУЛЕЦЬКОЇ СЕРІЇ 

 

Бовкун О.Р., студент, 

Шабатура О.В., канд. геол. наук, 

асистент кафедри геофізики, 

ННІ «Інститут геології», Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка 
 

У даній роботі представлені попередні результати дослідження залежності магнітних та 

радіоактивних властивостей гранітоїдів та гнейсів за даними науково-дослідної лабораторії фізико-

хімічних досліджень гірських порід геологічного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка. Отримані дані є основою для подальших досліджень.  
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This paper presents the preliminary results of the study of the dependence of magnetic and radioactive 

properties of granitoids and gneisses according to the research laboratory of physical and chemical studies of 

rocks of the geological faculty of Taras Shevchenko National University of Kyiv. The data obtained are the basis 

for further research. 

 

Вступ. Вибір того чи іншого геофізичного методу для виявлення радіоактивних 

геологічних об'єктів, залежить від структурно-речовинних факторів концентрування 

урану в гірських породах. Насамперед, варто зазначити про просторовий і часовий 

зв'язок гідротермально-метасоматичних процесів і локалізації уранового зруденіння з 

регіональними розломами корового і мантійного походження. Уранові родовища в 

межах кратонів, як правило, супроводжуються широкими і потужними ореолами 

гідротермально-змінених порід. Частина рудних полів з ендогенними урановими 

родовищами приурочена до гетерогенних вулкано-тектонічних структур тривалого 

розвитку або неодноразової тектоно-магматичної активізації, яка теж має 

приуроченість до круто- і пологопадаючих зон розломів та тріщинуватості. Такі зони 

часто контролюють ореоли гідротермальних змін, а також розвиток тріщинних 

інтрузій, дайок, жильних утворень.  

Використання магніторозвідки до пошуку ендогенних родовищ урану традиційно 

виконується в комплексі з іншими геофізичними методами, які направлені на 

виявлення структур подібного типу, пов'язаних із глибинними розломами, тектоно-

магматичних структурами, що потребує уточнення їх просторового положення та 

блокової структури, оцінки потужності наносів і глибину залягання. Для встановлення 

положення глибинних розломів цього використовуються вивчення областей складних 

магнітних полів, що мають високі горизонтальні градієнти і/або порушення кореляції 

магнітних полів суміжних ділянок. Інколи, магніторозвідка, в комплексі з 

гравірозвідкою, дозволяє оцінювати склад ураноносних інтрузій. 

Складовою частиною структурно-геофізичного комплексу пошуку радіоактивних 

геологічних обкатів є петрофізичні дослідження, які використовуються для формування 

фізико-геологічних моделей об'єктів дослідження та інтерпретації результатів 

геофізичних спостережень. Відомо, що з урахуванням проведеної комплексної 

інтерпретації, додатково проводять геолого-геофізичні маршрутні спостереження, що 

супроводжуються гамма-спектрометричними і "каппаметричними" вимірами, відбором 

зразків гірських порід для вивчення фізичних властивостей. Такий підхід дає змогу 

оцінити: 1) тісноту просторового зв'язку магнітних полів над інтрузіями, що мають 

підвищену концентрацію радіоактивних елементів, 2) вивчити характер навколорудних 

зміни порід, які у більшості випадків викликають різке зменшення магнітної 

сприйнятливості та концентрації урану в них. 

Метою дослідження є розробка фізико-геологічні моделі середовищ, яка 

пов'язуватиме зв'язок магнітних та радіоактивних властивостей для потенційно 

рудовміщуючими на уран геологічних об'єктів – гранітоїдів кіровоградського 

комплексу Інгульського району Українського щита та геологічної рами, в які включені 

гранітоїдні тіла, утворення інгуло-інгулецької серії. 

Хід досліджень. Для виявлення зв'язку між петромагнітними і петрорадіоактивними 

ознаками досліджуваних порід виконаний сумісний аналіз по таким характеристикам: 

магнітна сприйнятливість æ (10
-4 

од. СІ), фактор Кенігсбергера та загальна 

радіоактивність ЗР (10
-14

 А/кг).  

Результати аналізу вказують, що для пари ознак  "магнітна сприйнятливість - 

загальна радіоактивність" кореляційний зв'язок має слабку схильність до оберненої 

закономірності, корельованість пари "фактор Кенігбергера - загальна радіоактивність" 

має більш лінеаризований вигляд. Слід уточнити, що порівняння даних виконувались в 
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двох серіях співставлення: 1) по петротипам, так 2) в загалому для певної частини 

вибірки. При такому підході можна визначити конкретні залежності як для 

генералізованої вибірки, так і для конкретного петротипу.  

 

 

 

 

Рисунок 1. Графіки залежностей 
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Найбільш виражений тренд – зростання ЗР при знижені фактор Q, разом із 

невиразною або слабовід’ємною залежністю магнітної сприйнятливості від ЗР може 

свідчити, що: 

(1) процеси концентрування радіоактивних мінералів відбувалися паралельно з 

процесами набуття породами намагніченості у пізні етапи гранітизації та 

посткристалізаційні накладені етапи; 

(2) процеси формування магнітних мінералів і процеси накопичення головних 

природних радіонуклідів, вочевидь, мали різнонаправлений характер і відбувалися в 

відмінних фізико-хімічних умовах; 

(3) виявляється помітна латеральна диференціація груп гранітоїдів за магнітними 

параметрами і величиною ЗР; 

(4) при порівнянні магнітної сприятливості з загальною радіоактивністю в гнейсах 

виділяється більш чіткий обернений тренд збільшення сприйнятливості зі зменшенням 

ЗР, що може пояснюватись накладеними процесами, які відбувались в цих породах, ця 

закономірність дозволяє використовувати дані магніторозвідки для класифікації таких 

порід з точки зору перспективності тому вивчення даних закономірностей є 

перспективним напрямком.  

Після проведеного аналізу даних магнітних властивостей гнейсів можна  

стверджувати, що дані процеси (ультраметаморфізму та метасоматизму) також 

впливають і на перерозподіл заліза в породі. 

Висновки. На основі даних про петрофізичні властивості різних утворень та анллізу 

їх кореляційного зв'язку встановлено: 

1) Обернена залежність фактор Кенігсбергера - загальна радіоактивність 

проявляється як в конкретно відібраних петротипах ( гнейси, гранітоїди ) так і в певних 

частинах вибірки. 

2) Для товщ, де переважають породи гнейси, рівень кореляційного зв'язку явно 

перевищує такий для гранітоїдних утворень (на 30-40%), що можна пов'язувати із 

відмінною міграційної здатності радіоактивних елементів - вищою для вмісних порід 

гнейсової товщі, у порівнянні з полями розвитку гранітів і сієнітів. 

3) Результати дослідження можуть бути використані для геолого-прогнозних та 

пошукових робіт направлених на пошуки уранового зруденіння з використанням аеро-

та наземних магнітних методів. 

 

Рекомендовано до друку науковим керівником: Шабатурою О.В. (кандидат 

геологічних наук, асистент кафедри геофізики, ННІ «Інститут геології» Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка) 

 

Bovkun O., Shabatura O., RESEARCH OF DEPENDENCE OF MAGNETIC AND 

RADIOACTIVE PROPERTIES OF GRANITOIDS OF KIROVOGRAD COMPLEX 

AND ROCKS OF INHULO-INHULETS SERIES. 
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ПОБУДОВА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ПОРІД-КОЛЕКТОРІВ ЛУДИНСЬКОЇ 

ПЛОЩІ (ЗА ПЕТРОФІЗИЧНИМИ ДАНИМИ)  

 

Бряшко Н.В., студентка, 

ННІ «Інститут геології», Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка 

 
В даній роботі розглянуто аналіз досліджень петрофізичних властивостей керну гірських порід, 

відібраних із свердловини 1 Лудинської площі, розташованої в межах Львівського палеозойського 

прогину. Зразки було відібрано на інтервалах 1472 - 3222 м. На основі цих даних було досліджено і 

проаналізовано залежності між петрофізичними параметрами порід, що дає змогу для виділення 

пластів-колекторів. 

 

In this paper, author considers results of the mathematical analysis of petrophysic properties of rock core 

that have been selected from well No. 1 of Ludinska square, which is located on the in Lviv Paleozoic flexure. 

Samples selected at intervals 1472-3222 meters. Through this data was investigated dependence between 

petrophysic parameters of rocks, which give a chance to eduction reservoir rock. 

 

Визначення петрофізичних властивостей порід-колекторів є досить важливим 

завданням при інтерпретації польових і свердловинних геофізичних даних. Тому 

застосування новітніх технологій і побудова математичних моделей порід для 

узагальнення та аналізу даних є необхідною ланкою в геофізичних роботах. Аналіз 

фільтраційно-ємнісних, електричних та акустичних параметрів дає змогу виділення 

пластів-колекторів.. 

В даній роботі досліджувалася колекція із 21 зразка керну зі свердловини Лудин-1 

(інтервал 1472 – 3222 м), розташованої в межах Волино-подільської нафтогазоносної 

області Східно Європейської платформи. Адміністративно площа розташована на 

території Володимир-Волинського та Іваничівського районів Волинської області. 

Досліджувана колекція зразків відібрана з горизонтів кембрію та девону [1] . 

Переважна частина колекції складає пісковики та карбонатні породи. Пісковики, в 

основному, дрібно- та середньозернисті. Серед карбонатних зразків переважають 

доломіти, іноді з гімпсом. 

Метою даної роботи є побудова математичної моделі гірських порід Лудинської 

площі. В лабораторіях ННІ «Інститут геології» досліджувались фільтраційно-ємнісні 

властивості, питомий електричний опір і швидкість повздовжніх хвиль в породах. 

Відібрані зразки керну в ході досліджень піддавались екстракції і водонасиченню. На 

основі отриманих даних було побудовано гістограми і крос-плоти. 

 

  
Рисунок 1. Гістограма розподілу порід за коефіцієнтом відкритої пористості: 

 а) пісковики; б) карбонатні породи 
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Рисунок 2. Залежність коефіцієнта проникності від коефіцієнта відкритої пористості 

для пісковиків 

 

Коефіцієнт відкритої пористості пісковиків змінюється в межах 1,5 % до 9,5 %, для 

карбонатних порід – від 1,6 до 21,2. Основна група зразків має пористість 1 – 2 %, і ці 

зразки впевнено не можна віднести до порід-колекторів (рис. 1). Проникність 

пісковиків незначна і коливається в межах 0,011 – 0,331 смм
2
. Для карбонатів цей 

показник в межах 0,001 – 1,189 смм
2
. З рисунку 2 можна стверджувати, що при аналізі 

всіх пісковиків кореляційний зв'язок між параметрами відкритої пористості і 

проникності нещільний: Кпр = 0,01·Квп – 0,005 при R
2
 = 0,456 (рис. 2). Але варто 

зазначити, що для карбонатів цей зв'язок практично відсутній: Кпр = 0,002х + 0,035 при 

R
2
 = 0,036. 

Для оцінки ступеня зв’язку коефіцієнту пористості з питомим електричним опором 

або швидкістю пружних хвиль були побудовані крос-плоти, що відображають 

залежності параметрів із апроксимованими функціями. 

  
Рисунок 3. Залежність питомого електричного опору від коефіцієнта відкритої 

пористості: а) пісковиків; б) карбонатів 

 

Питомий електричний опір насичених пісковиків змінюється від 7,04 до 33,20 Ом·м. 

Для карбонатних порід ця властивість перебуває в межах 7,73 до 80,38 Ом·м. При 

цьому встановлено чітку залежність між зменшенням опору і збільшенням коефіцієнту 

відкритої пористості у насичених зразків, так як пустоти порід, що насичені розчином 

мінералізованої води краще проводять струм: ρ = 35,695е
-0,153·Квп

 при R
2
 = 0,822 для 

пісковиків, ρ = 48,333е
-0,089·Квп

 при R
2
 = 0,785 (рис. 3). 

На рисунку 4 можна спостерігати, що зі збільшенням пористості в пісковиках 

швидкість зменшується. Швидкості повздовжніх хвиль в пісковиках змінюються від 

3898 до 5421 м/с. Для Vp = 5545,4е
-0,032·Квп

 коефіцієнт кореляції становить 0,808. Для 

карбонатних порід цей показник змінюється від 5362 до 6532 м/с із малим коефіцієнтом 

кореляції: Vp = 24,788Квп+5879,3 при R
2
 = 0,225.  

В колекції зразків особлива увага приділялась породам, що можуть бути наділені 

колекторськими властивостями (Квп>4,5%). Залежність коефіцієнта проникності  від 
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коефіцієнта відкритої пористості Кпр = 0,003·Квп + 0,027 при R
2
 = 0,089. Кореляція між 

позірним електричним опором та коефіцієнтом відкритої пористості ρ = -0,362·Квп + 

15,73 дорівнює 0,44. Залежність швидкості пружних хвиль від коефіцієнта відкритої 

пористості Vp = 122,89·Квп + 3812,9 складає 0,475.  

 

  
Рисунок 4. Залежність швидкості проходження повздовжніх хвиль від коефіцієнта 

відкритої пористості для  пісковиків 

 

В роботі автором отримано набір кореляційних залежностей для пісковиків, для 

карбонатних порід такі залежності не встановлені оскільки тільки 3 зразки з всієї 

вибірки можна вважати породами-колекторами. 

 

1. Вижва С.А., Продайвода Г.Т., Безродна І.М. та інші «Комплексні геолого-

петрофізичні дослідження складнопобудованих порід-колекторів східного схилу 

Львівського палеозойського прогину». – Звіт з НДР. 2011 р., 710с. 

 

Рекомендовано до друку науковим керівником: Безродною І.М. (кандидат 

геологічних наук, заступник директора з науково-педагогічної роботи, ННІ «Інститут 

геології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка) 

 

Briashko N., MATHEMATICAL MODEL BUILDING OF ROCKS RESERVOIR 

FOR LUDINSKA AREA (BY PETROPHYSIC DATA). 

 

 

 

АНАЛІЗ КОРЕЛЯЦІЙНИХ ЗВ’ЯЗКІВ МІЖ АЛЬФА- Й БЕТА-

РАДІОАКТИВНІСТЮ ТА ВМІСТОМ УРАНУ Й ТОРІЮ В ЗРАЗКАХ ГІРСЬКИХ 

ПОРІД ДІЛЯНКИ OUM DHEROUA, МАВРИТАНІЯ 

 

Букатюк Р.М., студент, 

ННІ «Інститут геології», Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка 

 
У цій роботі було виміряно 70 зразків гірських порід з ділянки Oum Dheroua в Мавританії на альфа- 

та бета-радіоактивність за допомогою приладу УМФ-2000. Отримані результати разом з 

геохімічними даними щодо вмісту урану й торію було використано для побудови кореляційних графіків 

та отримання лінійних рівнянь, що відображають залежність між питомою активністю та вмістом 

елементів в межах статистичної похибки. 

 

In this research 70 patterns of rocks from Oum Dheroua area, Mauritania, have been measured with the 

application of УМФ-2000 instrument to determine their alpha and beta radioactivity. The obtained results 
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parallel with uranium and thorium content geochemical data were used to build correlation graphs and gain 

linear equations which represent the relation between specific activity and the chemical elements content within 

measurements errors. 

 

Радіоактивні руди стали одним зі стратегічних ресурсів протягом останнього 

століття. Вони дають змогу світові виробляти електроенергетику, використовуючи 

відносно чистий вид енергії – атомну, яка утворюється в результаті розпаду ядер 

радіоактивних елементів. Атомна енергетика надзвичайно продуктивна й потребує 

відносно невеликої кількості корисної компоненти. Отже, державам, які мають 

родовища радіоактивних руд, необхідно проводити раціональний комплекс геологічних 

методів розвідки, зокрема геофізичних, для отримання достовірних результатів. 

У цій роботі було досліджено колекцію зразків ділянки Oum Dheroua, що 

розташована в північно-західній приатлантичній частині Республіки Мавританія. 

Територія має складну блоково-складчасту будову й складена ранніми 

докембрійськими утвореннями Регибатського щита, представленими перешаруванням 

порід різного складу й різного ступеня компетентності. 

Об’єктом дослідження є зразки (70 штук), відібрані з різних ареалів ділянки. 

Представлені зразки гранітами, пегматитами, залізо-кременистими формаціями, 

долеритами, кварцом та деякими осадовими породами: піском, гравієм, глиною. Для 

цих зразків у лабораторних умовах було визначено питому альфа- й бета-активність. 

Також було використано попередні результати геохімічних досліджень цих порід на 

вміст хімічних елементів урану й торію. 

Було здійснено статистичний аналіз отриманих параметрів порід, побудовані 

графіки залежності питомої активності від вмісту хімічних елементів урану й торію. 

Загалом, питома альфа-активність зразків коливалася в межах від 0 до понад 78000 

Бк/кг, а питома бета-активність – від 531 до понад 36000 Бк/кг. Більшість зразків 

слаборадіоактивні, але деякі з них мають дуже високу питому активність. 

Для контролю гомогенності відібраних зразків, для певних з них 

(високорадіоактивних) було відібрано кілька проб, різниця в радіоактивності між якими 

не повинна була перевищувати точності вимірювання приладу. 

Проаналізувавши рис. 1, можна зазначити, що між питомою альфа- та бета-активністю 

зразків існує майже лінійна залежність. Коефіцієнт кореляції становить 0,975. Така 

залежність свідчить про те, що всі зразки або містять дуже мало калію, або вміст калію 

в них майже однаковий. Унаслідок цього можна виявити внесок бета-випромінювачів із 

рядів урану й торію в бета-активність проб. Альфа-активність майже повністю 

залежить від головних альфа-випромінювачів цих двох рядів, тобто практично не 

спотворюється вмістом ізотопів інших хімічних елементів. 

Проаналізувавши рис. 1 і рис. 2, бачимо, що між питомою альфа-активністю та 

сумарним вмістом урану й торію зв’язок також майже лінійний, коефіцієнт кореляції 

становить 0,984; те саме вирисовується відповідно й для питомої бета-активності, 

коефіцієнт кореляції складає 0,981. Графіки залежності питомої активності від вмісту 

урану мають схожий вигляд, проте коефіцієнт кореляції на кілька сотих менший. 

Співвідношення між питомою активністю та вмістом торію не має таких 

закономірностей і виглядає досить хаотично, утворюючи деякі поля, отже підвищений 

вміст торію в деяких пробах підвищує їхню загальну радіоактивність, а знижений – 

чинить протилежний вплив. Саме тому кореляція між сумарним вмістом урану й торію 

та питомою альфа- й бета-активністю краща, ніж якщо брати вміст тільки урану. 

Отже, в результаті проведених досліджень було отримано лінійні рівняння, які 

пов’язують питому альфа- й бета-активність зразків та вміст урану й сумарний уміст 
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урану й торію в цих зразках. Ці формули можна використовувати для досить точного 

визначення вмісту урану й торію в зразках порід ділянки Oum Dheroua, коли визначати 

їхній уміст безпосередньо не вдасться або це дороговартісно. Перспективною є також 

імовірність застосування кореляційних формул для порід з інших регіонів, які мають 

подібний генезис, мінерально-петрографічний і геохімічний склад. 

 

 
Рисунок 3. Графік залежності питомої бета-активності від питомої альфа-активності 

 

 
Рисунок 4. Графік залежності питомої альфа-активності від сумарного вмісту урану й 

торію 
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Рисунок 5. Графік залежності питомої бета-активності від сумарного вмісту урану й 

торію 
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Bukatiuk R., ANALYSIS OF CORRELATIONS BETWEEN ALPHA AND BETA 

RADIOACTIVITY AND URANIUM AND THORIUM CONTENT IN ROCK 

SAMPLES FROM OUM DHEROUA AREA, MAURITANIA. 

 

 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНОГО ГЕОЕКОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ СТАВКІВ-

НАКОПИЧУВАЧІВ ВИСОКОМІНЕРАЛІЗОВАНИХ ШАХТНИХ ТА КАР’ЄРНИХ 

ВОД КРИВБАСУ ЗА ГЕОФІЗИЧНИМИ ДАНИМИ  

 

Бурлакова А.О., студентка, 

Тяпкін О.К., доктор геол. наук, професор, 

Національний технічний університет 

«Дніпровська політехніка» 

 
З використанням комплексу геофізичних методів (електророзвідки методом ВЕЗ, граві-

магниторозвідки, а також дешифрування аеро- і космознімків) досліджено геоекологічний вплив 

гірничих гідротехнічних об'єктів на території Південного Кривбасу. Показано визначальну роль 

тектонічного фактора в оцінці гідрогеоекологіческого стану району досліджень. 

 

The geoecological impact of mining hydrotechnical objects in the Southern Kryvbas territory was studied 

using a complex of geophysical methods (electrical exploration by the VES method, gravity-magnetic 

prospecting and interpretation of aerospace photographs). The predetermining role of the tectonic factor in 

assessing the hydrogeoecological situation in the research area is shown.  

 

1. Кривбас розташовується на стику різновікових геоблоків УЩ (Кіровоградського і 

Середньопридніпровського). У сучасній активізації цього регіону основну роль грає 



IX Всеукраїнська молодіжна наукова конференція-школа  

«Сучасні проблеми наук про Землю» 

Київ, 16-19 квітня 2019 р. 

 85 

Криворізько-Кременчуцький розлом, якому відповідає зона аномально високих значень 

швидкості сучасних вертикальних рухів земної кори – до 10 мм / рік (що є практично 

абсолютним максимумом для південно-західної частини Східно-Європейської 

платформи). Причому по різні боки від цього розлому територія району піднімається з 

різною швидкістю: на захід від р. Інгул – до 11 мм / рік, а на схід – до 5 мм / рік. Значні 

зміни модулів і напрямків векторів зсувів вказують на диференційований характер 

горизонтальних рухів по всій площі району (до 3-10 мм / рік), що в свою чергу свідчить 

про наявність зон стиснень і розтягувань, пов'язаних з розривними порушеннями і 

блоковими рухами [1]. 

2. Різниця в швидкості вертикальних переміщень сусідніх блоків, між якими 

обладнані хвостосховища або ставки-накопичувачі високомінералізованих кар'єрних і 

шахтних вод, може викликати деформацію дамб і їх руйнування і навіть виникнення 

селевих явищ з притаманними їм катастрофічними наслідками. Таким чином, в 

результаті взаємодії природних геодинамічних і техногенних процесів на всій 

території Кривбасу існує високий рівень виникнення природно-техногенних 

надзвичайних ситуацій. .Численні факти свідчать тут про активний вплив розломних 

зон підвищеної проникності гірських порід на динаміку підземних вод, зміна 

фільтраційних характеристик водних колекторів, вертикальну фільтрацію і транзитне 

перетікання між різноповерхових водоносними горизонтами, створення внутрішніх 

локальних ділянок харчування і розвантаження підземних вод. Тектонічні зони 

підвищеної проникності – це важливий геоекологічний фактор, вони визначають 

шляхи посиленої міграції газів, поверхневих і підземних вод, що обумовлює 

транспортування різних розчинних речовин, у тому числі шкідливих, і забруднення 

ними навколишнього середовища, активно впливають на міцність грунтів, 

ускладнюючи інженерно-геологічні умови і прискорюючи сучасні небезпечні 

геологічні процеси, зокрема суффозійно-карстові. 

3. Важливим етапом досліджень є вивчення морфоструктурних ознак 

неотектонічних активних розривних порушень як індикаторів потенційних сучасних 

розломних зон підвищеної проникності. Саме безпосередній зв'язок цих зон з 

фільтраційними параметрами спостерігається в районі ставка-накопичувача 

високомінералізованних шахтних і кар'єрних шахтних вод в балці Свистуново, яка на 

більшій частині свого простягання успадковує регіональне розломне порушення з 

чіткими ознаками неотектонічної активізації. За час експлуатації, з 1976 р, ставок 

кілька разів наповнювався і в результаті фільтрації аварійно спорожнявся (незважаючи 

на передбачені протифільтраційних заходів), в результаті чого підземні води 

забруднювались шахтними. Після кожної втрати води виявлялися значні деформації 

чаші ставка у вигляді воронок, тріщин і промоїн. 

Їх походження пов'язане з суфозійний виносом грунтів в закарстованні сарматські 

вапняки, що залягають в ложі ставка на глибині 15-20 м від поверхні і перекриті шаром 

піску і суглинку. 

4. Ефективність розв'язання задачі оцінки обводнення верхньої частини геологічного 

розрізу (в т.ч. підтоплення) та визначення напрямків поширення забруднень в підземній 

гідросфері вимагає скрупульозного збору і вивчення результатів, раніше проведених 

геолого-геофізичних, гідрогеологічних робіт, а також їх аналізу для визначення 

оптимального комплексу і методики експрес-досліджень, які забезпечать успішне 

виявлення сучасних антропогенних змін на підтоплюються територіях [2]. 

Для виявлення водопровідних або водотривких горизонтів і визначення за 

показниками електричного опору ступеня їх зволоження і розміщення в них зон 

підвищеної проникності, були використані матеріали електророзвідувальних робіт 
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Дніпропетровської геофізичної експедиції «Дніпрогеофізика» в модифікації 

вертикального електричного зондування (ВЕЗ). У районі досліджень було виконано 14 

окремих профілів ВЕЗ значної довжини з кроком спостережень 200 метрів в близькому 

до субширотного і субмередіональних напрямках. Для визначення змін 

геоелектричних параметрів порід, пов'язаних з просторово-часовими змінами 

гідрогеологічних параметрів, через 4 роки на основних профілях були виконані 

повторні лінійні ВЕЗ. 

5. За результатами аналізу та інтерпретації гравіметричних, магнітних і 

електрометричних спостережень в межах Південного Кривбасу, виявлено численні 

розривні тектонічні порушення різної спрямованості і геологічної природи. Найчіткіше 

тектонічні розривні порушення виявлені в центральній частині регіону (перехідна зона 

від суто гранітних товщ до гранітизовані метабазитів), в гравітаційному полі над якими 

добре фіксуються численні зони підвищених горизонтальних градієнтів, часто 

збігаються з аномальними і градієнтними зонами геоелектричного поля.За 

результатами інтерпретації виконаних електророзвідувальних досліджень були 

отримані геоелектричні властивості стратиграфічного розрізу осадової товщі. За 

показниками електричного опору була визначена ступінь їх зволоження і розміщення в 

них зон підвищеної проникності. 

6. Результати повторних спостережень показали, що питомий опір геологічного 

розрізу в цілому по розрізу зменшилася. Зниження геоелектричного опору за чотири 

роки переважно зазначається у верхній частині розрізу осадового чохла, що вказує на 

протікання сучасних гідрогеологічних процесів в напрямку зволоження майже всіх 

стратиграфічних горизонтів. Також слід зазначити, що крім техногенного впливу 

хвостосховищ і відвалів гірських порід на гідрогеологічну обстановку Південного 

Кривбасу багатодітній родині і та фільтраційні води, які поширюються з північного 

заходу площі досліджень у напрямку від верхів'я б. Свистуново по північно-західній 

системі розломів у напрямку до р. Інгулець. На користь цього припущення свідчить 

також наявність тут жолобообразного прогину того ж напрямку простягання поверхні 

водоопору- глин київської свити. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ СЕЙСМІЧНОГО РОЗРІЗУ, СЕЙСМОФАЦІАЛЬНИЙ АНАЛІЗ 

НЕЙРОННИМИ МЕРЕЖАМИ 
 

 Бут Г.В., студентка, 

Тищенко А.П., канд. геол. наук, 

доцент кафедри геофізики, 

ННІ «Інститут геології», Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка 

 
У даній роботі запропоновано метод сейсмофаціального аналізу сейсмічного розрізу за допомогою 

нейронних мереж. В результаті розрахунків отримані карти сейсмічних фацій: у відкладах нижнього 

візе Vв3
1
, у покрівлі відкладів турнейського ярусу та у покрівлі відкладів девону Солохівського родовища. 

 

In this paper proposes method of seismofacial analysis of seismic section using neural networks.According to 

the results of work were constracted maps of seismic facies: in the sediments of lower Visean V B3
1
, in the top of  

Tournaisian sediments and in the top of Devonian deposits of the Solokhivske deposit. 

 

Одним із найважливіших етапів проекту освоєння родовищ нафти та газу є побудова  

точної моделі розповсюдження петрофізичних властивостей продуктивного пласта в 

міжсвердловинному просторі. На розвідувальній стадії освоєння родовища важливо 

використовувати весь об’єм доступної інформації для прогнозування петрофізичних 

властивостей [1]. 

В якості основного механізму обробки інформації використовуються нейронні 

мережі. 

Сейсмічні атрибути, як математичні трансформанти хвильового поля допомагають 

виділити зони з мінливими характеристиками хвильового поля, ідентифікувати 

геологічні об'єкти, оконтурити аномальні зони і т.д. [2] 

По цільовим горизонтам розраховувалась серія сейсмічних атрибутів. 

Найінформативніші з них: Envelope – миттєва амплітуда, Instantaneous frequency – 

миттєва частота, Instantaneous phase – миттєва фаза, Gradient magnitude – величина 

миттєвого градієнта зміни сейсмічного сигналу, Sweetness – комбінація двох атрибутів 

(миттєва амплітуда, що розділена на корінь квадратний з миттєвої частоти), Relative 

Acoustic Impedance – відносний акустичний імпеданс, Chaos – хаос або відсутність 

упорядкованості елементів у сейсмічному сигналі та Variance – атрибут, обернений до 

когерентності сейсмічного сигналу [3]. Дана операція використовується, щоб отримати 

значення сейсмічного атрибуту вздовж сейсмічного горизонту або певного інтервалу 

над/під горизонтом.  

У відкладах нижнього візе розрахована серія найбільш інформативних з 

вищезгаданих сейсмічних атрибутів, що демонструють мінливість властивостей 

геологічного розрізу. 

На основі отриманих результатів розраховувалась певна кількість сейсмічних 

атрибутів, аналізувалася кореляційна матриця між усіма атрибутами, відбраковувалися 

атрибути, між якими низький коефіцієнт кореляції, так як між ними відсутній 

статистичний зв'язок, а також відкидаються атрибути з дуже високим коефіцієнтом 

кореляції, так як вони явно дублюють один одного і не несуть нової інформації. Далі 

ділянка ділиться на однорідні області по групі атрибутів (коефіцієнт кореляції для яких 

лежить у межах від +/– 0.5 до +/– 0.8). 

В результаті розрахунків отримані карти сейсмічних фацій: у відкладах нижнього 

візе Vв3
1
, у покрівлі відкладів турнейського ярусу та у покрівлі відкладів девону. 
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Нижче наведені карти сейсмофаціальної мінливості продуктивних горизонтів В-24 

та В-25 (Vв3
1
) (рис. 1 та рис. 2). З даних карт видно, що відклади низів візе мають 

більшу фаціальну мінливість у межах Солохівської НГР (Code 0, 1, 2, 3, 4), причому, 

Західно-Солохівська структура проявляється на карті сейсмофацій як більш однорідна 

(Code 3 та 4). Це може бути пов’язано з фізичними особливостями порід, які 

обумовлені будовою та процесом утворення структур. Слід відмітити, що ділянки 

витриманих по латералі сейсмофацій тяжіють у східному напрямку до Західно-

Солохівського НГР. 

 

 
Рисунок 1. Розподіл сейсмофацій у відкладах продуктивного горизонту В-24, 

структурна карта Vв3
1 

 

 
Рисунок 2. Розподіл сейсмофацій у відкладах продуктивного горизонту В-25, 

структурна карта Vв3
1 
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Аналізуючи карту класифікованих атрибутів у покрівлі відкладах турне видно, що 

картина змінюється починаючи від апікальної частини структури і є більш однорідною 

на крилах структури. Як відомо, відклади турне є піщано-глинисті з карбонатним 

цементом, і основний вклад у характеристики сейсмічного сигналу на таких глибинах 

та при таких геологічних умовах може спричиняти тріщинуватість. На якісному рівні 

можна оцінити латеральне розповсюдження контуру підвищеної макротріщинуватості 

(Code 0 – 1), яка проявляється у змінах сейсмічного сигналу та спричинена впливом 

нижчезалягаючої солі, що підпирає структуру знизу, створюючи при цьому напруги в 

геологічному розрізі, які і ймовірно спричиняють сейсмічно ідентифіковану 

тріщинуватість. Знову ж таки, максимально неоднорідною є апікальна частина 

Солохівської структури, причому східне, західне крила і частково південне 

характеризуються більшою однорідністю сейсмічного сигналу. 
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АНІЗОТРОПІЯ МАГНІТНОЇ СПРИЙНЯТЛИВОСТІ ДАЙКОВОГО 

КОМПЛЕКСУ ОСТРОВА ПІТЕРМАН АРХІПЕЛАГУ ВІЛЬГЕЛЬМА,  

ЗАХІДНА АНТАРКТИКА 

 

Воронов В.О., студент, 

Онищук В.І., канд. геол. наук, 

доцент кафедри геофізики, 
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У даній роботі запропонований аналіз попередніх результатів досліджень анізотропії магнітної 

сприйнятливості колекції зразків з острова Пітерман. За отриманими результатами будуть виконані 

подальші дослідження.  
 
This paper presents an analysis of previous research results of anisotropy of magnetic susceptibility of 

collection of samples from Petermann Island. On the basis of the results, further researches will be carried out. 

 

Дослідження магнітної текстури за допомогою вивчення анізотропії магнітних 

властивостей дозволяє досліджувати геологічні фактори, що її формують (текстуруючі 
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фактори), вирішувати в такий спосіб обернену задачу магнітного аналізу гірських 

порід. Власне в цьому і полягає суть прикладного аспекту проблеми магнітної 

анiзотропії гірських порід. Теоретичною основою методу є концепція магнітної 

текстури гірських порід як характеристики, що фіксує умови їх утворення та існування. 

Так, врахування особливостей намагнічування і "великої структурної неоднорідності 

гірських порід" дозволили М.А. Грабовському виділити три види магнітної анізотропії: 

природну, обумовлену "кристалографічною текстурою", анізотропію форми тіла, 

обумовлену ефектом розмагнічування ( що виявляється при намагнічуванні в земному 

магнітному полі рудних тіл, складених сильномагнітними породами) і анізотропію, 

обумовлену великою структурною неоднорідністю (текстурою) [1]. 

Явний зв'язок магнітної анізотропії порід з їх текстурними особливостями, зокрема 

зв'язок АМС з упорядкуванням довгих і коротких осей магнітних мінералів показує, що 

її вимір може використовуватися для вивчення структурних елементів деформованих 

порід (Використання магнетизму, 1986; Tarling, Hrouda, 1993; Borradaile, Henry, 1997). 

Таким чином, фундаментальною особливістю гірських порід є наявність магнітної 

текстури – закономірного розташування характерних магнітних елементів у породі, що 

виникла під впливом геологічних процесів у реальній геофізичній обстановці. Такий 

розподіл впорядкування осей AMC: (a) Одиничні ефекти домену призводять до 

впорядкування kmax осей, перпендикулярно напрямку потоку. (b) Пізній ріст 

феромагнітних мінералів у напрямку, перпендикулярному до стінок дайки, призводить 

до того, що kmax перпендикулярна стінкам дайки, а kmin лежить у площині дайки. (с) 

Впливи ефекту прокатки на великі зерна орієнтують kmax по нормалі до напрямку 

потоку, але всередині площини дайки. В цьому випадку, kint паралельна напрямку 

потоку. (d) Турбулентність під час протікання призводить до дисперсії мінеральної 

тканини, отже, до випадкової орієнтації основних осей сприйнятливості [3]. При цьому 

постулюється три основні положення: 1) магнітуда основних осей еліпсоїдів АМС 

пропорційна розмірам і формі мінеральних зерен в породі; 2) напрямок потоків 

пов'язаний тільки з одним типом осей АМС; 3) магнітна текстура залишається 

постійною уздовж всього магматичного тіла при русі магми. 

Острів Пітерман належить до архіпелагу Вільгельма – великої острівної групи, 

розташованої біля західного узбережжя Антарктичного півострова в районі Української 

антарктичної станції "Академік Вернадський". Відстань у 9 км від Української 

антарктичної станції до о. Пітерман можна подолати на човні "Зодіак" за 50–60 хв. Під 

час сезонних робіт в лютому – квітні 2017 р. О. Митрохиним та В. Бахмутовим було  

виконане детальне геологічне дослідження  о. Пітерман [2]. 

Для зразків з острова Пітерман проводилися виміри анізотропії магнітної 

сприйнятливості (АМС) на приладі KAPPABRIDGE MFK1, магнітометричної 

лабораторії «Центр колективного користування магнітометричною апаратурою» 

(магнітна станція Демидів, с. Демидів Вишгородського району Київської обл., Київська 

лісова науково – дослідницька станція, квартал 166) під керівництвом Бахмутова 

Володимира Георгійовича. Кожен зразок вимірювався в 15 положеннях, всього були 

виміряні 22 зразки з різних місць відбору острова. Обробка та побудова діаграм 

проводилась в Anisoft5. Досліджувалися магматичні породи дайок, що складені 

діабазом та порфіритом.  

Досліджуючи зразки відібрані з двох дайок острова Пітерман можливо дати 

первинне заключення стосовно AMC. AMC дайок (рис. 1) характеризується 

сплюснутою F-формою. Азимут та кут падіння дайки «древньої» 276/75, а дайки 

«молодої» 291/60, 16/80 (дані орієнтування головних осей подані на рисунках). 

Середній напрямок максимальної осі вертикальний або близький до вертикального. 
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Площини, в яких лежать напрямки kmax і kint, субпараллельні простяганню, а kmin 

розташована по нормалі до простягання. Такий тип розподілу відноситься до 

нормальної магнітної текстури. Площина, в якій лежать kmax і kint, зміщена проти 

годинникової стрілки від площини простягання, що може бути обумовлено малою 

кількістю визначень. Ступінь анізотропії порід для дайок «древня» та «молода» 

відповідно P = 1,106 та P = 1,101. 

 

 
Рисунок 1. Діаграми AMC побудовані в Anisoft5 
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ОЦІНКА КОНЦЕНТРАЦІЙ CS-137 В ОДНОМУ З ПУНКТІВ ЗАХОРОНЕННЯ 

РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ ЗА ДАНИМИ ГЕОФІЗИЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ  
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Результатом проведеної роботи є оцінка радіоактивного забруднення цезієм-137 в одному із 

пунктів захоронення радіоактивних відходів. Оцінка забруднення виконувалася шляхом шпурової 

радіометрії майданчиків захоронення. Встановлено, що вертикальні криві потужності експозиційної 

дози мають спільну рису - відсутність високих значень радіоактивності на малих глибинах, що 

відповідає проходці в насипному шарі ґрунту та різке зростання на глибинах 60-80 см, що відбиває 

верхню поверхню пункту захоронення.  

 

Results of the measurements radioactive contamination by Cs-137 of a repository are evaluation. 

Contamination are carry out with hole radiometry near the repository. Vertical curves of exposure dose rate 

have a mutual feature – an absence of high values at low depths that corresponds to bulk layer of soils and 

sharp increasing of exposure dose rate since 60-80 cm that reflects a upper level of repository. 

 

Однією з найбільш жахливих та масштабних катастроф України за останнє 

сторіччя є вибух четвертого блоку Чорнобильської АЕС. Аварія на атомній 

електростанції вважається найбільшою за всю історію ядерної енергетики за кількістю 

загиблих, потерпілих, площі ураження та економічними збитками. Радіоактивного 

забруднення зазнала більша частина країн Європи та європейська частина СРСР.  

З метою поховання та ізоляції від навколишнього середовища високоактивних 

відходів, які утворювалися при ліквідації наслідків аварії на блоці №4 ЧАЕС було 

споруджено Пункт захоронення радіоактивних відходів (ПЗРВ). Пункт був збудований 

та введений в експлуатацію в стислі строки. Нагальність в потребі швидкого 

захоронення високоактивних відходів стала причиною низької інженерно-геологічної 

підготовки проекту захоронення. Це вплинуло на не зовсім вдале місце розташування 

пункту, а саме наближеність до крупної гідрографічної системи. Високорадіоактивні 

відходи зберігаються практично на березі водойми (Прип'ятський затон), і всього в 

кілометрі від річки Прип'ять. Наприклад, ПЗРВ Підлісний споруджений практично в 

заплаві річки, що може спричинити серйозні екологічні проблеми в разі втрати 

герметичності контейнерів і бетонних ємностей (модулів) з радіоактивними відходами. 

Також ПЗРВ знаходиться поблизу очисних споруди ЧАЕС і полів фільтрації. 

Технологічно пункт захоронення становить собою ділянку, на якій розташовані 

модулі в яким нагромадженні високоактивні відходи. Заповнені модулі були залиті 
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зверху бетоном. Зверху, на забетонований поверхні модуля насипана піщано-гравійна 

суміш. 

Велике навантаження від важких модулів на фундаментну плиту призводить до 

появи численних тріщин, що з кожним роком підвищує ймовірність проникнення 

радіоактивних речовин у ґрунтові води. 

На сьогодні ПЗРВ «Підлісний» вимагає розробки заходів, які дозволяти знизити 

потенційний рівень небезпеки даного об'єкта в зоні відчуження ЧАЕС. Для цих цілей 

вже ведуться комплексні дослідження. Одним із важливих завдань цих робіт є оцінка 

концентрацій найважливішого із техногенних радіонуклідів – цезію-137. 

 

 
 

Рисунок 1. Розподіл ПЕД в свердловинах з глибиною 

 

Першочерговим завданням є локалізація місць розташування модулів сховища; на 

другому етапі – оцінка активності цезію-137 у вертикальному напряму в місця 

розташування окремих модулів пункту захоронення. Ця інформація ляже в основу 

аналізу щодо геометрії модулів, радіонуклідний склад і активність матеріалів, які в них 

перебувають, наявність дефектів і точок міграції з них нуклідів, і нарешті підготовки 

даних для моделювання про радіаційні поля та небезпеку, які вони створюють. 

Вочевидь, різкий контраст в радіоактивності між вмісними товщами порід і ґрунтів і 

матеріалом модулів, сприяє використанню радіометричних методів для цього виду 

досліджень. І проведене буріння може дати інформацію щодо вертикального профілю 

активності цезію-137. 

На рис.1 показані зведені профілі потужності експозиційної дози опромінення по 

серії свердловин на одному із пунктів захоронення. Звертає увагу на себе 

представництво кривих різного профілю. Всі криві мають спільну рису – відсутність 

ПЕД на малих глибинах, що відповідає проходці в насипному шарі ґрунту, а потім 

відзначається зростанням параметру, коли свердловина занурюється в частину модулю 

із високоактивними матеріалом [2]. 

Другим аспектом досліджень є просторовий аналіз розподілу ПЕД, що дасть змогу 

вирішити ряд задач пов'язаних із міграцією, розподілом радіоактивних елементів, 

визначення геометрій тіл захоронень (рис. 2) та оцінки нинішнього або минулого 

забруднення ґрунтів небезпечними елементами. Також слід зазначити, що дані 

напрацювання можуть бути використані для інших задач, які пов’язані з моніторингом 

стану ґрунтів [3]. 
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Рисунок 2. Карта ПЕД на глибині 0,4м від денної поверхні, мкЗв/год 

Власне оцінка активності радіонукліду здійснюється за допомогою програмно-

аналітичних засобів, враховуючи відоме рівняння 

2exp

)(

R

ACsK
D  

де expD  – потужність експозиційної дози, K  – гамма-постійна радіонукліду 

(розмірність Р см
2
/(год мКи),для цезію-137 K =3,19), А – активність радіонукліду, R  – 

відстань від точкового джерела до точки детектування [1].  

Таким чином, суміщення результатів свердловинної радіометрії та площинного 

дозиметрії дозволить зінтегрувати дані у вигляді карт, які можуть надалі бути 

використані виконаних за допомогою програмного забезпечення. З іншого боку, 

відомості про активність джерела радіаційного випромінювання та його геометрію є 

достатньою аналітичного моделювання радіаційних полів, що ним створюються і 

оцінки його небезпеки, що буде показано в подальших дослідженнях 

 

1. Вижва С.А., Онищук І.І., Черняєв О.П. Ядерна геофізика. – К.: Вид. КНУ імені 

Тараса Шевченка, 2012. – 608с. 

2.  Panasyuk М.І., Skorbun A.D., Pavluchenko M.I. (2003). Application of spectrometric 

gamma-logging to study the structure of distribution of pollution in soils around ChNPP Unit 

4. Problems of Chornobyl, 13, р.116-119. 

3.  Batiy V.G., Derengovskiy V.V. et al. (2000). Methodology for determining the 

characteristics of the RWP of the ChNPP industrial site. Scientific, technical and social 

aspects of the Chernobyl nuclear power plant closure. Abstracts. Slavutych. P.48. 
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національного університету імені Тараса Шевченка) 

 
Danylova M., EVALUATION OF THE CONCENTRATION CS-137 IN ONE OF 

THE LOCATION OF FINAL DEPOSITION ACCORDING TO GEOPHYSICAL 

EXPLORATION. 

 

 

 

 

 



IX Всеукраїнська молодіжна наукова конференція-школа  

«Сучасні проблеми наук про Землю» 

Київ, 16-19 квітня 2019 р. 

 95 

ОЦІНКА СТРУКТУРИ ПУСТОТНОГО ПРОСТОРУ ЗРАЗКІВ, ЩО ВИМІРЯНІ  В 

АТМОСФЕРНИХ УМОВАХ (НА ПРИКЛАДІ РУНОВЩИНСЬКОЇ ПЛОЩІ) 

 

Ємець В.Ю., студент, 

Безродна І.М., канд. геол. наук, 

заст. директора з науково-педагогічної роботи, 

ННІ «Інститут геології», Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка 
 

Досліджені можливості визначення закономірностей зміни структури пустотного простору порід-

колекторів за даними петрофізичних досліджень зразків Руновщинської площі. Визначено концентрації 

пустот розрахованих форматів, оцінені типи колекторів та їх перспективність.  

 

The possibilities of the determination regularities of the changes of empty space of rocks-collectors on the 

data of petrophysical investigation of samples of the Runovshchinskaya area were studied. Concentration of 

formats emptiness, types of collectors and their prospects were evaluated.  

 

У нафтогазовій галузі важливими показниками для визначення порід, що 

характеризуються великими притоками флюїду, є петрофізичні параметри, в тому числі 

ємнісні та пружні, що характеризують пласт-колектор у реальних умовах його 

залягання. 

В даній роботі досліджувалася колекція зразків Руновщинської площі (свердловина 

№ 110), яка вважається перспективною на поклади нафти й газу.  

Метою проведених досліджень є вивчення закономірностей зміни типів пористості 

пісковиків на глибині  2957 – 3316 м (нижня пермь, верхній карбон) на основі 

результатів вимірювання їх швидкостей пружних хвиль та відкритої пористості в 

умовах, відмінних від пластових.  

Видобуток корисних копалин нерозривно пов'язаний з тими чи іншими механічними 

навантаженнями на гірські породи. До теперішнього часу питання про вплив складно-

напруженого стану на фільтраційні характеристики масиву гірських порід теоретично 

мало вивчений [1]. 

Лабораторні вимірювання здійснювалися за допомогою установки високого тиску 

ВСЦ-1000, що дала змогу оцінити зміну коефіцієнта пористості в умовах зміни тиску та 

здійснити комплекс вимірювань акустичних параметрів (для даної роботи робилися 

дослідження тільки при р = 1 атм) для зразків насичених моделлю пластової води. 

Інтерпретація отриманих даних виконувалася за спеціальною методикою, що 

розроблено в ННІ «Інститут геології», яка дозволяє визначати формати пустот та їхню 

концентрацію у гірській породі. 

Будова породи математично представляється у вигляді жорсткої матриці, яка 

армована спектром пустот, що апроксимуються сфероїдами обертання з різними 

форматами ,
с

а
 де а та с – коротка та довга напівосі сфероїда. 

На основі літературних даних та досліджень встановлено, що всі пустоти в гірських 

породах можна описати сфероїдами із значеннями  від 10
-4

 до 10
3
. При цьому 

ізометричним і сфероїдальним порам відповідають пустоти з форматом 10
0
–10

-1
, 

перехідним пустотам – 10
-1

–10
-2

, мікротріщинам – 10
-2

–10
-4

, кавернам – 10
0
–10

3
 [2]. 

Характер пористості, кількісну оцінку її  типів отримано за даними інверсії 

швидкостей повздовжніх хвиль при використанні математичної моделі колекторів-

пісковиків, початкове наближення якої розраховано за статистичною обробкою 

результатів петрофізичних досліджень колекції вибраних зразків [2]. Зокрема, 
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швидкість повздовжньої хвилі у скелеті – 5096,4 м/с, швидкість поперечної хвилі у 

скелеті – 1891,6 м/с, густина скелету – 2768 кг/м
3
. В якості початкового наближення 

структури пустотного простору авторами безпосередньо були задані формати пустот, 

які характерні для теригенних порід-колекторів цього регіону, а саме: 0,9 (для 

гранулярної пористості), 0,001 (для тріщин), 8 (для каверн) та 0,05 (для вторинно 

змінених порід з пустотами літологічного ущільнення). 

В процесі досліджень був проведений аналіз 58 зразків-пісковиків із 

нижньопермських та верхньокарбонних відкладів для чотирьох окремих інтервалів 

глибин.  

На основі визначеної структури пустотного простору порід-колекторів  виділені їх 

типи: кавернозно-гранулярний, гранулярно-кавернозний, гранулярно-тріщинний, 

тріщинно-гранулярно-кавернозний, тріщинно-кавернозно-гранулярний, гранулярно-

кавернозно-тріщинний, кавернозно-гранулярно-тріщинний (рис. 1). Зіставивши типи 

порід-колекторів із граничними показниками фільтраційно-ємнісних та електричних 

параметрів, які були встановлені на попередньому етапі роботи, варто відзначити, що 

найбільш перспективним є гранулярно-кавернозно-тріщинний тип порід-колекторів, 

який корелює з підвищеною проникністю зразків. Цей тип є найбільш поширеним 

серед чотирьох досліджених інтервалів св. 110 Руновщинської площі. 

 

 
Рисунок 1. Результати дослідження структури пустотного простору пісковиків для 4 

різних інтервалів глибин при р = 1 атм 

 

Таким чином, показано, що наведені вище результати містять цінну інформацію про 

структуру пустотного простору порід-колекторів. Доповнюючи отримані результати 

іншими петрофізичними характеристиками, можна підвищити ступінь достовірності та 

оцінки того, наскільки відібрані зразки є перспективними на поклади нафти й газу. 

В перспективі автором планується провести дослідження структури пустотного 

простору в умовах змінних тисків з подальшим аналізом зміни типів пористості зразків 

залежно від прикладених напруг. 

 

1. Авчян Г.М. Физические, свойства осадочных пород при высоких давлениях и 

температурах. М.: Недра, 1972.  
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Yemets V., Bezrodna I., EVALUATION OF STRUCTURE OF EMPTY SPACE OF 

ROCKS AT ATMOSPHERIC CONDITIONS (FOR EXAMPLE OF THE 

RUNOVSHCHINSKAYA AREA). 

 

 

 

ОЦІНКА КОЛЕКТОРСЬКИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТЕРИГЕННИХ ПОРІД 

ЗАХІДНО-ШЕБЕЛИНСЬКОЇ ПЛОЩІ (ЗА ДАНИМИ ГДС)  

 

Ігнатущенко О.С., студент, 

Антонюк В.І., аспірант, 

Безродна І.М., канд. геол. наук, 

заст. директора з науково-педагогічної роботи, 

ННІ «Інститут геології», Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка 

 
Авторами проведено обробку та інтерпретацію каротажних даних свердловини №701-Біс Західно-

Шебелинської площі (досліджуваний інтервал 5043-5310 м). Виділено інтервали пісковиків, які на думку 

авторів характеризуються як перспективні породи-колектори. Розраховано основні петрофізичні 

параметри, а саме: коефіцієнти глинистості, відкритої пористості та нафтогазонасичення. 

 

In this paper present the results of processing of well logging data and formation evaluation for 

well #701-Bis (interval 5043-5310 m) West-Shebelynska area. Sandstone intervals are highlighted as 

reservoir rocks. Clay fractions, opened porosity and oil and gas saturation are estimated for rocks 

that where analyzed. 

 

Вуглеводнева сировина – основний видобувний ресурс, що входить до 

енергетичного комплексу України. На даний час більша частина розвіданих родовищ 

виснажено, за рахунок цього пошуки та розвідка вуглеводнів направлена на оцінку 

глибокозалягаючих горизонтів середнього та нижнього кам’яновугільного коплексу. За 

рахунок збільшення глибини ускладнюється геологічна будова резервуару, 

збільшуються пластові тиски, що призводить до складності в оцінці та видобутку газу 

та конденсату. 

Авторами було проведено обробку та інтерпретацію даних комплексу каротажних 

досліджень свердловини №701-Біс Західно-Шебелинської площі. 

Характеристика району досліджень. Західно-Шебелинська площа знаходиться в 

південно-східній частині приосьової зони ДДЗ у межах Шебелинсько-Машівської 

депресії. Глибокозалягаючі горизонти (глибина більше 4900 м) московського ярусу 
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представлені теригенними породами. В розрізі наявні, як і тонкі пачки перешарування 

пісковика, аргіліта та алевроліта, так і пласти значної потужності (кілька десятків 

метрів). Досліджувані інтервали характеризуються аномально високими пластовими 

тисками. Перспективні породи колектори представлені низькопористими (<10%) та 

слабкопроникними (<1 мД) пісковиками. 

Метою даної роботи є виділення інтервалів, що характеризуються як перспективні 

породи-колектори за даними комплексу каротажних досліджень в товщі теригенних 

порід московського ярусу 701-Біс Західно-Шебелинської площі. 

Методика досліджень. Комплекс каротажних методів, що використовувався в 

роботі включає: ядерні (гама каротаж (ГК), нейтрон-нейтронний каротаж двухзондовою 

апаратурою (ДННК)), електричні (п’ять послідовних градієнт зондів бокового 

каротажного зондування (БКЗ), обернений градієнт зонд (ОГЗ), потенціал зонд, 

індукційний каротаж активною (ІКА) та реактивною (ІКР) складовою, боковий каротаж 

(БК)), акустичні методи (АК), а також механічні (кавернометрія) методи. 

Обробка, а також інтерпретація даних проводилася в програмному продукті 

«Геопошук». Для розрахунку коефіцієнта глинистості (Кгл) авторами 

використовувалися значення показів ГК, а також рівняння Ларіонова з використанням 

середнього різницевого параметру (ΔIγ). Визначення коефіцієнту відкритої пористості 

проводилося за даними АК за рівнянням середнього часу з використанням поправки за 

глинистість порід (за даними ГК). Використовуючи рівняння Арчі-Дахнова, визначено 

коефіцієнт нафтогазонасичення [1, 2]. Розрахунок позірного питомого електричного 

опору проводився за даними електричних методів (БКЗ, ОГЗ, ІК та БК) в модулі 

«Електрометрія» програми «Геопошук». 

Результати досліджень. Граничне значення коефіцієнта відкритої пористості для 

досліджуваних інтервалів становить – 6,5%, а коефіцієнта глинистості для порід-

колекторів ДДЗ – 18 – 21%. Оперуючи цими даними авторами виділено в розрізі 

перспективні інтервали (рис. 1). 

 

 Рисунок 1. Приклад результатів інтерпретації даних ГДС свердловини №701-Біс 

Західно-Шебелинської площі 

 

Проаналізувавши отримані результати, було виділено два інтервали, які 

характеризуються як перспективні породи-колектори (значення коефіцієнту пористості 

більше, а коефіцієнту глинистості менші за граничні): 
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1. 5179-5185 м: Кп,в - 10%, Кгл - 8%, Кнгн - 78%;  

2. 5198-5211 м: Кп,в 7,5-10%, Кгл 7-9%, Кнгн - 75%.  

Висновки: Авторами проведено обробку та інтерпретацію методів стандартного 

каротажу для свердловини 701-Біс Західно-Шебелинської площі. Встановлено, що 

породи інтервалів 5179-5185 м та 5198-5211 м характеризуються колекторськими 

властивостями. 

В подальшому авторами планується встановити інтервальні швидкості в скелеті 

досліджуваних порід, для більш якісної оцінки коефіцієнта пористості, а також 

розрахувати останній за даними ДННК. Для порівняння і більш точного визначення 

коефіцієнта нафтогазонасичення планується використати моделі подвійної води та 

Індонезія. Уточнення результатів інтерпретації даних ГДС надасть можливість більш 

надійного вивчення петрофізичних властивостей порід-колекторів вивченого інтервалу. 

 

1. Дахнов В.Н. Геофизические методы определения коллекторских свойств и 

нефтегазонасыщения горных пород. – 2-е изд., перераб. и доп.: Недра, 1985. – 310с. 

2. Латышова М.Г. Практическое руководвство по интерпретации диаграмм 

геофизических исследований скважин: Учеб. Пособие для вузов. – 3-е изд., перераб. и 

доп. – М.:Недра, 1991. – 219с. 

 

Рекомендовано до друку науковим керівником: Безродною І.М. (кандидат 

геологічних наук, заступник директора з науково-педагогічної роботи, ННІ «Інститут 

геології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка) 

 

Ihnatuschenko O., Antoniuk V., Bezrodna I., ESTIMATION WEST-SHEBELYNSKA 

AREA TERRIGENOUS ROCKS RESERVOIR PROPERTIES USING WELL 

LOGGING DATA.  

 

 
 

ПЕТРОФІЗИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ З МЕТОЮ ОЦІНКИ КРИТИЧНОЇ 

ПОРИСТОСТІ ЛІТОТИПІВ КОЛЕКТОРІВ РЯБУХІНСЬКОГО ПІДНЯТТЯ 

 

Коваленко М.В., студент, 

Безродний Д.А., канд. геол. наук, 

доцент кафедри геофізики, 

 ННІ «Інститут геології», Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка  

 
У даній роботі запропоновано аналіз петрофізичної моделі Рябухінського підняття нафтогазового 

району в інтервалах досліджень горизонтів, таких як, башкірський, серпухівський, візейський, 

фоменський, що включає дані інтервального часу та загальної пористості. Петрофізична модель з 

оцінки критичної пористості дозволяє більш чітко розрізняти літотипи за їх колекторськими 

властивостями. 

 

In this paper, an analysis of the petrophysical model of the Ryabukhinsky lifting oil and gas region in the 

intervals of studies of horizons such as bashkir, serpukhov, visey, fomensky, which includes data of interval time 

and total porosity, is proposed. The petrophysical model for estimating critical porosity allows a more accurate 

distinction between lithotypes according to their collecting properties. 
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На даний час одним із перспективних та необхідних ресурсів для сталого 

економічного розвитку будь-якої розвиненої країни є нафта та газ. Високі ціни на 

нафтогазову сировину змушують геологів звертати увагу на нетрадиційні поклади 

вуглеводнів. Тому незважаючи на економічні ризики та складну будову геологічної 

структури таких покладів, широко виконуються геологорозвідувальні роботи по 

пошуку складних колекторів. Більшість традиційних нафтогазових об’єктів вже відомі, 

тому постає питання про вивчення нових, нетрадиційних порід-колекторів, а також 

пошуки та проведення досліджень на відомих об’єктах або розробка нових 

інтерпретаційних петрофізичних моделей для дорозвідки вуглеводневої сировини. 

Методика досліджень. 

Петрофізичне моделювання передбачає розрізнення літологічних типів порід між 

собою, починаючи від порід найкращих колекторів, яким притаманна максимальна 

загальна пористість (т.з. матрична пористість) та закінчуючи найбільш ущільненими їх 

різновидами. Основою моделі є емпіричне сімейство залежностей між різними 

характеристиками порід (рис. 1). Моделі встановлюються під час інтерпретації даних 

ГДС, зокрема залежності між інтервальним часом проходження пружних хвиль та 

загальною пористістю, за даними акустичного каротажу (АК) і НГК. 

 

 
Рисунок 1. Фактична модель залежності інтервального часу від загальної пористості 

 

На відміну від традиційного розрахунку критичної пористості, авторами 

пропонується її використання при розрізненні літотипів за їхніми колекторськими 

властивостями. 

Моделювання передбачає винесення характерних точок порід на фактичну модель 

залежності інтервального часу від загальної пористості [1].  

У моделі допускається: 

1) адитивність фізичних властивостей мінеральних компонент, зважених по їхньому 

об'ємному вмісті; 

2) два граничних випадки колектора: пісковики з високою та низькою повною 

водоутримуючою здатністю, що відповідають критичній пористості  

Аналіз залежностей ∆T=f(Кп) в колекторах і неколекторах здійснюється при 

винесенні фактичних даних на координатне поле моделі. 

Результати робіт. 

Результати петрофізичного моделювання показують значну диференціацію літотипів 

щодо їхніх колекторських властивостей на основі оцінки критичної пористості. В 
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петрофізичній моделі критичної пористості представлені 5 літотипів, що відповідають  

горизонтам Рябухінсько підняття С-4, В-21, Б-10, ФМ-1, ФМ-3. 
 

 

 
 

Рисунок 2. Результати моделювання залежностей показів методів ГДС  

(Загальна пористість і інтервальний час), для різних літотипів Рябухінського підняття 

 (Кв – кварц, Г – гідрослюди, К – каолініт, М – монтморилоніт) 

 

Літотип С-4 за положенням характерних точок в координатах загальної пористості і 

інтервального часу можна розділити на ІІІ підгрупи. Підгрупа І потрапляє в  поле 

гідрослюд і є неколектором (загальна пористість в межах 0,01-0,05 ч.о. та інтервальний 

час ∆Т в межах 225-245 мкс/м ). ІІ підгрупа знаходиться в середині поля критичної 

пористості і відноситься до наявного колектора із значеннями 0,105-0,12, ∆Т =230-247 

мкс/м. В цій підгрупі наявні незначні  зміщеня декількох точок в бік поля глин. ІІІ 

підгрупа також є колектором, але ущільненим. 

В горизонті В-21 загальна маса точок знаходиться на графіку в зоні колектора. Її 

також можна розділити на ІІ підгрупи. Підгрупа І відповідає зоні колектора, а саме 

пористість 0,01-0,15 ч.о, а інтервальний час ∆Т лежить в межах 160-250 мкс/м. Вона  

розтягнута та з наявного колектора наближається до кварца, деякі точки знаходяться в 

полі гідрослюд  

Підгрупа ІІ знаходиться в межах 0,08-0,13 ч.о, та ∆Т =180-200 мкс/м, що являється 

колектором, але наближеним до ущільнення. 

Точки горизонту Б-10 взагалі не потрапляюьт у явні зони чистого колектора, тому 

його швидше за все можна віднести до неколектора. В ньому загальна  пористість 0,01-

0,22 ч.о., а ∆Т=160-250 мкс/м. 

Горизонт ФМ-1 виявляється найкращим серед проаналізованих зразків, його 

значення  чітко потрапляють в зону колектора. Він захоплює поле чистого кварцового 

пісковику і, таким чином, наближається до вузла μmax, де присутні глинисті мінерали. 

Загальна пористість лежить у межах 0,01-0,18, а межі інтервального часу ∆Т=165-260 

мкс/м. Також спостерігається, що характерні точки ФМ-1 витягуються в лінійний 

тренд, що може бути пов’язано з його однорідністю. Тобто ФМ-1 літологічно 

однорідний тип. 
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Горизонт ФМ-3 дуже близько наближений за своїми модельними параметрами до 

ФМ-1, але у ньому присутня певна група ущільнених зразків, які теж можна віднести 

до колектору. 

Висновки. 

Таким чином, за результатами проведених досліджень авторами побудована 

петрофізична модель з оцінки критичної пористості для продуктивних горизонтів і 

розрізнень літотип за їх колекторськими властивостями Рябухінського підняття. 

В подальшому планується провести більш детальне розділення порід і їх порівняння 

з іншими аналогічними методиками. 

 

1. Коваленко К.В. (2015). Система петрофизического обеспечения моделирования 

залежей нефти и газа на основе эффективной пористости гранулярных коллекторов. 

Автореф.дис…д-ра геол. Наук : 25.00.10. Москва. 

 

Рекомендовано до друку науковим керівником: Безродним Д.А. (кандидат 

геологічних наук, доцент кафедри геофізики, ННІ «Інститут геології» Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка) 

 

Kovalenko M., Bezrodniy D., PETROPHYSICAL MODELING WITH THE AIM OF 

CRITICAL PRIORITY EVALUATION OF SUMMER TYPES OF RYABUSHIN RISE 

COLLECTORS. 

 

 

 

ПРОЕКТУВАННЯ 3D СЕЙСМІЧНОЇ ЗЙОМКИ ШИРОКИМ АЗИМУТОМ В 

СИСТЕМІ «MESA» 

 

Ковальчук І.Ф., cтудентка, 

ННІ «Інститут геології», Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка 

 
В даній роботі розглядається технологія підвищення ефективності сейсморозвідки за допомогою 

широко-азимутальної 3D зйомки, яка з 2017 року почала широко застосовуватись в Україні. 

Проектування виконувались за допомогою програмного забезпечення «MESA», яке дозволяє здійснити 

підбір параметрів і аналіз 3D зйомки забезпечуючи можливість вирішення певних складнощів на стадії 

проектування, знижуючи вартість і тривалість польових робіт. 

 

In this paper we consider the technology to improve the efficiency of seismic surveys using wide-azimuth 3D 

survey, which in 2017 began to be widely used in Ukraine. The design was carry out using the software 

«MESA», which allows the selection of parameters and analysis of 3D survey providing the ability to solve 

certain difficulties at the design stage, reducing the cost and duration of fieldwork. 

 

На сьогодні найбільш ефективним методом дослідження будови надр в нафтогазовій 

галузі є сейсморозвідка. Без проведення 3D сейсморозвідувальних робіт неможливо 

уявити успішний проект з розвідки та розробки нафтогазового родовища. При цьому 

3D сейсморозвідка має безліч варіантів реалізації, вона адаптується для вирішення 

конкретних геологічних завдань (виконання бюджету, дотримання ліцензійних 

зобов'язань). 

Метою роботи є ознайомлення, практичне застосування та детальне вивчення нової, 

в межах нашої території, системи 3D зйомки широким азимутом.    
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Сучасні тенденції в світовій сейсморозвідці спрямовані на вирішення складних 

геологічних задач. Ускладнення методики реєстрації та підвищення щільності 

сейсмічних даних на одиницю площі істотно збільшують кількість інформації, яка 

використовується в подальшому для побудови геологічних моделей родовищ. 

Відповідно, збільшення кількості вихідних даних дозволяє використовувати більш 

потужний математичний апарат для їх аналізу і забезпечує максимально достовірні 

геологічні результати [1]. 

Об’єктом вище наведених досліджень слугує газоконденсатне родовище, яке 

розташоване на території Миргородського району Полтавської області. Площа 

постановки робіт (геологічна) – 150 км
2
, загальна (технологічна) площа – 300,0 км

2
. 

Досліджувана площа являється складним об`єктом для відпрацювання методом 

сейсмічної розвідки 3D внаслідок складних поверхневих умов [2]. 

В процесі роботи було встановлено, що атрибути системи спостережень 

характеризуються достатньо рівномірним розподілом по площі. На рисунку 1 показано 

схему розподілу по площі азимутальності зйомки. 3D зйомка була спроектована в 

пакетному програмному забезпеченні «MESA», який в процесі як проектувальних так і 

польових робіт дозволяє своєчасно вносити корективи що значно прискорює як сам 

процес роботи так і підвищує її ефективність. 

 

Рисунок 1. Розподіл азимутальності зйомки 

 

Необхідно відзначити, що результативність найбільш затребуваних сьогодні 

технологій динамічної обробки та інтерпретації залежить від якості вихідних 

сейсмічних даних, які можна отримати при коректному проектуванні 3D широко-

азимутальної зйомки. 

В подальшому автор планує провести більш широкий спектр робіт по 

досліджуваній ділянці робіт, яка на сьогодні складає неабиякий інтерес.  

 

1. Andreas Cordsen, Mike Galbraith, and John Peirce. Planning Land 3-D Seismic 

Surveys. 1998. 
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2. Інформаційний звіт. По виконанню етапу №1 по Договору № 988/16 від 27 

серпня 2016 року «Рекогносцировка місцевості, уточнення та узгодження з Замовником 

оптимальної методики 3D спостережень, складання проектної документації на 

проведення польових сейсморозвідувальних робіт». 

 

Рекомендовано до друку науковим керівником: Тищенком А.П. (кандидат 

геологічних наук, доцент кафедри геофізики, ННІ «Інститут геології» Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка) 

 

Kovalchuk I., DESIGN 3D WIDE AZIMUTH SEISMIC SURVEYS IN THE 

«MESA» SYSTEM. 

 

 

 

КОМПЛЕКСНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВУЛКАНІТІВ ВИГОРЛАТ-ГУТИНСЬКОЇ 

ГРЯДИ, ВКЛЮЧАЮЧИ ПІШОХІДНУ ГАММА-ЗЙОМКУ ЗА ДОПОМОГОЮ 

РАДІОМЕТРА СРП-88Н ТА ПЕТРОФІЗИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ  

 

Корнієнко А.В., студент, 

Шабатура О.В., канд. геол. наук, 

асистент кафедри геофізики, 

ННІ «Інститут геології», Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка 

 
У даній роботі розкрито аналіз результатів пробних вимірювань у рамках підготовки до 

Міжнародних Польових Зборів 2019 року, які проводилися з 28 березня по 2 квітня у Закарпатській 

області. Після отриманих результатів гамма зйомки, отриманих зразків, проводилися дослідження 

петрофізичних властивостей (магнітна сприйнятливість та інші).  

 

In this paper shown an analysis of the results of the test measurements in the framework of preparation for 

the Field Camp in 2019, which was conducted from March 28 to April 2 in the Transcarpathian region. After 

obtaining the results of the gamma survey, the samples were taken, carried out research on petrophysical 

properties (magnetic susceptibility and others). 

 

На даний момент цільовий район являється мало дослідженним як на фізичні 

властивості локальних вулканічних порід, так  і на проведені геофізичні зйомки. Тому 

постало питання про вивчення петрофізичних властивостей відібраних зразків. Всі 

полігони розміщувались поблизу або безпосередньо біля геологічних тіл інтрузії 

(рис. 1). Зокрема однією з цілей, крім вивчення аномалій в рамках Міжнародних 

польових зборів, було часткове поновлення геологічних звітів району через 

поширеність зсувних явищ у даному регіоні. В основі вулканічні породи гряди 

представлені гранат вмішуючими ліпарито-дацитами, андезито-базальтами та 

андезитами. 

Зокрема була проведена пішохідна гамма-зйомка радіометром СРП-88Н поблизу 

с. Ярок (полігон №3). Максимальна експозиційна доза дорівнює 13,4-13,6 Р. Проте 

найбільші значення експозиційної дози були отримані на полігонах №4 (поблизу 

смт. Перечин) та №1 (с. Лецовиця) – карти ізоліній та звіти на стадії обробки. 

Що ж до відібраних зразків андезитів та андезито – базальтів, то породи мають 

збільшену питому вагу, в порівнянні з довідковими даними, що зумовлено присутністю 
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піроксену і гранату. Наразі всі відібрані зразки готуються для вивчення електричних, 

магнітних та проникних властивостей. 

Таким чином, за результатами проведених досліджень автором побудовані карти 

ізоліній пішохідної гамма-зйомки різних полігонів (№1, №3 та №4) та проводяться 

комплексні дослідження петрофізики зразків. В майбутньому планується провести 

більш детальне вивчення отриманих зразків та досліджених аномалій (полігон №4 та 

полігон №1). 

 

 
 

Рисунок 1. Геологічна карта досліджуваних полігонів (Закарпатська область) 
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Рисунок 2. Карта ізоліній пішохідної гамма-зйомки (СРП-88Н, полігон Ярок) 

 

1. Ю.Л. Гасанов, В.Г. Молявко, Г.Т. Продайвода, А.В. Сухорада, М.І. Толстой 

Геохимия, петрофизика и вопросы генезиса новейших вулканитов Советских Карпат // 

«Вища школа» ( при КНУ ім. Т. Шевченка), 1976 р., С.121-132. 

 

Рекомендовано до друку науковим керівником: Шабатурою О.В. (кандидат 

геологічних наук, асистент кафедри геофізики, ННІ «Інститут геології» Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка) 

 

Korniienko A., Shabatura O., COMPLEX RESEARCH OF VOLCANIC ROCKS OF 

THE VYGORLAT-GUTINSKY RIDGE, INCLUDING PEDESTRIAN GAMMA-

MEASUREMENT USING A RADIOMETER SRP-88N, AND PETROPHYSICAL 

RESEARCHS. 

 

 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗВ’ЯЗКУ КРИВИХ КАПІЛЯРНОГО ТИСКУ І АКУСТИЧНИХ 

ПАРАМЕТРІВ ТЕРИГЕННИХ ПОРІД-КОЛЕКТОРІВ 

 

Краснікова О.О., студентка, 

ННІ «Інститут геології», Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка  
  

У роботі представлені результати аналізу зв’язку кривих капілярного тиску та акустичних 

властивостей зразків теригенних порід. 
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The results of the analysis of the connection between capillary pressure curves and acoustic properties in 

samples of sedimentary rocks are presented in this paper. 

 

Загальноприйнятим є те, що фільтраційно-ємнісні характеристики порід-колекторів 

залежать від кількості, розмірів і характеру сполучення порових каналів. При 

підрахунку запасів вуглеводнів важливо знати процентний розподіл рідини в пустотах 

на вільну гравітаційну, капілярну і субкапілярну. Одним із основних параметрів при 

підрахунку запасів є коефіцієнт залишкового водонасичення. В лабораторних умовах 

він визначається з використанням кривої капілярного тиску, що отримується методом 

центрифугування. Встановлено, що дотична, проведена до пологої правої частини 

графіка дозволяє визначити цей коефіцієнт.  

В лабораторії петрофізики ННІ «Інститут геології» Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка проведено комплексні дослідження петрофізичних 

параметрів колекції теригенних порід-колекторів на 8 зразках, представлених 

пісковиками з пористістю від 6,5 до 10%. В табл. 1 наведені дані про пористість зразків, 

їх проникності, швидкості поширення повздовжніх хвиль.  

У методі центрифугування повністю водонасичений зразок розміщують у комірку 

ротора центрифуги і центрифугують протягом деякого часу з заданою частотою 

обертання (n). Під дією відцентрової сили витісняється вода з відкритих пустот зразка і 

змінюються фізичні властивості зразків. До і після кожного циклу центрифугування 

при різних швидкостях обертів центрифуги для кожного зразка, що досліджувався, 

були проведені виміри ваги та дослідження швидкостей повздовжніх хвиль (рис. 1).  

Як швидкості, так і вага зразків в процесі центрифугування зазнають змін, що 

відображається зміною кутів нахилу графіків цих параметрів відносно координатних 

осей, що відповідає зміні типу води, що витискається, від вільної до зв’язаної [1, 2]. 

 

Таблиця 1. Параметри колекції зразків 
№ зразка Кп, вода, % Проникність, фм

2
 Vp, насич., м/с 

636 6,5 2,041 4504 

637 6,9 3,258 4445 

638 8,0 9,995 4375 

639 8,3 15,291 4240 

640 10,0 50,462 4154 

641 9,5 30,032 4253 

642 6,5 4,524 4328 

643 7,6 11,736 4372 

 

 
Рисунок 1. Вага ( червоний графік) та швидкості повздовжніх хвиль  

(суцільний чорний графік) зразків при різних швидкостях обертів центрифуги 
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Центрифугування дозволяє робити також висновки про розподіл пор за радіусом. 

Звільнення від води пор певного радіуса починається при перевищенні гравітаційним 

потенціалом над силами капілярного натягу. За обсягом води, що вийшла з зразка при 

різних швидкостях обертання, встановлюються часткові значення ефективної 

пористості різних класів пор [3].  

Після визначення радіусів пор різних класів була побудована порограма - гістограма 

в координатах «величини диференційованої ефективної пористості окремих класів пор 

– їх середній радіус» (рис. 2). Її аналіз показав, для даної колекції виділяються два 

основні класи пор відповідно до діаметра (відкриті та зв’язані капілярні і субкапілярні). 

 

 
Рисунок 2. Порограмма, побудована за результатами досліджень 8 зразків із різною 

пористістю, на графіку різними умовними позначеннями (кольорами) показані різні 

зразки 

 

Отже, криві капілярного тиску несуть цінну інформацію про розподіл пор за 

розмірами та дозволяють визначати внесок вільної та зв’язаної рідини в пустотах. 

Спільний аналіз кривих капілярного тиску та графіків змін швидкостей пружних хвиль 

при центрифугуванні дозволяє зрозуміти процеси поширення пружних хвиль в 

багатокомпонентному середовищі. Для досліджених зразків як для кривих капілярного 

тиску, так і на графіках зміни швидкостей при центрифугуванні виділяються ділянки, 

які характеризують співвідношення відкритих і зв’язаних пустот. Подальші 

перспективи вдосконалення запропонованого підходу щодо спільного аналізу даних 

капілярометричних і петрофізичних параметрів полягають у моделюванні пружних 

характеристик і залученні результатів вимірювання питомого електричного опору. 

 

1. Вижва С., Шинкаренко А., Безродна І., Щуров І., Гафич І., Солодкий Є. Вплив 

змінного тиску на акустичні та ємнісні властивості теригенних порід-колекторів (на 

прикладі зразків Семиреньківської площі). // Вісник Київського університету, серія 

Геологія, Київ, в.76. 2017. С.19-26. http://doi.org/10.17721/1728-2713.76.03. 

2. Продайвода Г. Т. Геофізичні методи оцінки продуктивності колекторів нафти і 

газу: монограф. / Г. Т. Продайвода, С. А. Вижва, І. М. Безродна та ін. // – К., 2011. 
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Krasnikova О., THE ANALYSIS OF THE CONNECTION BETWEEN CAPILLARY 

PRESSURE CURVES AND ACOUSTIC PROPERTIES OF SEDIMENTARY ROCKS. 

 

 

 

МЕТОДИКА І ТЕХНІКА КОМПЛЕКСУ МЕТОДІВ ГДС НА КОВАЛІВСЬКОМУ 

ГАЗОВОМУ РОДОВИЩІ 

 

Кузнєцов О.І., студент, 

ННІ «Інститут геології», Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка 

 
У даній роботі запропоновано комплекс геофізичних методів, який застосовується при дослідженні 

розрізів свердловин Ковалівського газового родовища, забезпечує їх літолого-стратиграфічним 

розчленуванням, виділенням пластів - колекторів і встановленням їх продуктивності. 

 

In this paper a complex of geophysical methods is proposed, which is used in the study of sections of wells of 

the Kovaliv gas field, provides them with lithologically-stratigraphic dismemberment, separation of reservoir 

layers and establishment of their productivity. 

 

Ковалівське газове родовище відкрите пошуково-розвідувальними роботами, 

проведеними Калуською НГРЗ ГБ МТ УРСР у 1969-72 рр. 

Поклади газу відкриті у відкладах тортону у смузі прилягаючого до фронту насуву 

відкладів Бориславько-Полуцької зони прогину. 

В адміністративному відношенні родовище знаходиться в Косовському районі 

Івано–Франківської області. 

Взагалі в межах родовища пробурено вісім розвідувальних і дві експлуатаційні 

свердловини. З них, газ отримано в чотирьох розвідувальних та одній експлуатаційній 

свердловині. 

За розвідувальними даними родовище невелике і до сьогоднішнього часу його 

запаси не затверджені в ГКЗ.  

Метою даної роботи є розгляд теоретичних основ геофізичних досліджень у 

свердловинах, методика й техніка проведення робіт Ковалівського газового родовища 

та на основі опрацьованого матеріалу інтерпретація даних результатів вимірювань. 

Розвідувальні свердловини на Ковалівському газовому родовищі бурились до 

глибини 3040 м. (св. № 7) долотами діаметром 445 мм, 269 мм і 190 мм. 

В якості промивальної рідини використовувались глинисті розчини густиною 1,25 та 

1,52. В’язкість промивальної рідини 50-90 Ст. Глинистий розчин оброблявся деякими 

хім. агрегатами: КЕСБ, нафтою, ТПНФ, сивушними маслами КМУ–500 та іншими. 

Для обважнення розчину використовувалась крейда – Уявний опір розчину при 

пластових умовах, становив 0,3-1,8 Ом/м. 

Мінералізація пластових вод вивчалась по відібраних пробах у процесі 

розвідувального буріння на площі Чорногузи. На основі аналізу хім. суміші води 

побудований графік залежності мінералізації від глибини залягання досліджуваних 

горизонтів. Температура продуктивних горизонтів приймалась відповідно до 

залежності:  

 
Зміну температури і уявного опору пластових вод з глибиною наведено у таблиці 1. 

Уявний опір пластової води визначили по номограмі (рис. 1). 
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Таблиця 1. Зміна температури і уявного опору пластових вод з глибиною 
Глибина Температура Питомий опір 

1000 32.5 0.092 

1100 35.0 0.075 

1200 37.5 0.067 

1300 40.0 0.057 

1400 42.0 0.051 

1500 44.5 0.047 

1600 46.5 0.041 

1700 49.0 0.036 

1800 51.5 0.033 

1900 54.0 0.031 

2000 56.0 0.028 

2100 58.5 0.027 

2200 61.0 0.026 

2300 63.5 0.025 

2400 65.0 0.025 

 

 
Рисунок 1. Залежність ρгк і ρф від ρс при температурі пласта 

 

Комплекс виконаних промислово-геофізичних досліджень. 

Комплекс досліджень використовував такі методи: 

· Стандартний каротаж. 

· Мікрокаротаж. 

· Мікробоковий каротаж. 

· Боковий каротаж. 

· Індукційний каротаж. 

· Радіоактивний каротаж. 

· Акустичний каротаж.  

· Кавернометрія. 

· Термометрія. 
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Загальні дослідження по усьому стволу свердловини проводились у масштабі глибин 

1:500. Деталізація досліджень в інтервалах, перспективних на газ, в масштабі глибин 

1:200. 

Якість матеріалів промислово-геофізичних досліджень, в основному, задовільна. 

Неякісні матеріали для кількісної обробки не використовувались. 

Всі види досліджень, за винятком акустичного каротажу, проводилися на 

одножильному кабелі, з використанням лабораторії АКС-Л-7 і підйомників ПК-1 і ПК-2.  

Виділення газонасичених пластів. Визначення газоносного контакту. 

Розподіл виділених колекторів по характеру насичення проводились по їх питомому 

опору. Високопористі пласти розділяються  на газо – і водо насичених достатньо чітко. 

Питомий опір водоносних пластів становить 0,4 – 2,0 Ом·м, газоносних 3,0 – 12,0 Ом·м. 

Більш нізькопористі пласти, які зазвичай мають більшу потужність, по питомому 

опору газо – і водоносних пласті поділяється менш впевнено. 

Газоносність таких пластів, включенив в підрахунок, як правило, підтверджена 

результатами випробування. 

Нижня межа потужності пласта колектора, приймалася рівною:  

hmin = 16 · 10
-5

 H + 0,09 (м) 

Ні в одній зі свердловин, які дали газ, ( № 2, 3, 5, 6, 27 ) газоводяний контакт в межах 

одного пласта по данним ГДС не простежується. 

Таким чином, за результатами проведених досліджень маємо приклад виділення 

газонасиченого пласта-колектора, представлений на рис. 2. 

 

 
Рисунок 2. Комплекс ГДС по свердловині № 7 та результати оперативної інтерпретації 
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СОНЯЧНІ СПАЛАХИ: МАГНІТНІ ПОЛЯ, ЕНЕРГЕТИКА, ГЕОЕФЕКТИВНІСТЬ  

 

Лозицький В.Г., доктор фіз.-мат. наук, 

провідний науковий співробітник, 

Лозицька Н.Й., канд. фіз.-мат. наук, 

науковий співробітник, 

Астрономічна обсерваторія, Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка 

 

В даній роботі наведено короткий огляд проблеми сонячних спалахів – найбільш потужних проявів 

сонячної активності. Представлено результати досліджень магнітних полів і термодинамічних умов у 

спалахах балів Х та М, а також оцінки їх енергії за наземними і космічними даними. Вказано на основні 

та найбільш екстремальні ефекти сонячних спалахів на геосферу.  

 

In this paper we give a brief overview of the problem of solar flares - the most powerful manifestations of 

solar activity. The results of investigations of magnetic fields and thermodynamic conditions in flares of  X and 

M classes, as well as estimations of their energy from ground-based and space data, are presented. The main 

and most extreme effects of solar flares on the geosphere are described. 

 

Сонячні спалахи є найбільш інтенсивним проявом сонячної активності. Вони 

виникають в активних областях на Сонці і пов'язані з вибухоподібним перетворенням 

магнітної енергії в інші форми енергії. Вони супроводжуються розігрівом плазми, 

електромагнітною емісією, прискоренням часток до високих енергій, ударними 

хвилями та викидами корональної матерії у міжпланетний простір. Типові параметри 

сонячних спалахів є такими: енергії в межах 10
27 

– 10
32

 ерг, час існування від 5 хв до  5 

годин, розміри 10
9 

– 10
10

 см, основне енерговиділення – у хромосфері і короні, локальні 

магнітні поля від 10
2
 до 10

3 
– 10

4
 Гс. 

Сонячна активність має визначальний вплив на міжпланетний і навколоземний 

простір, на різноманітні процеси у магнітосфері Землі, геосфері і біосфері. Особливу 

стурбованість людства викликають зміни клімату в останні десятиліття. Один з 

важливих факторів змін клімату – сонячна активність. Екстремальні прояви сонячної 

активності, такі як потужні сонячні спалахи з викидом космічних променів у 

міжпланетний простір, викликають значний інтерес у звязку з проблемою забезпеченя 

радіаційної безпеки при тривалих пілотованих місіях за межами земної магнітосфери. 

Ці екстремальні прояви ще недостатньо вивчені експериментально і теоретично. 
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Необхідним кроком у цьому напрямі є отримання нових більш надійних спостережних 

даних про локальні магнітні поля на Сонці, уточнення параметрів напівемпіричних 

моделей щодо спорадичних сонячних утворень з різним темпом енерговиділення. 

В Астрономічній обсерваторії Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка досліджують сонячні спалахи на основі спектрально-поляризаційних 

спостережень на горизонтальному сонячному телескопі з ешельним спектрографом 

(ГСТ АО КНУ). При спостереженнях на цьому інструменті було виявлено низку 

цікавих спектральних ефектів, які вимагали перевірки на новому спостережному 

матеріалі. Зокрема, це вказівки на дуже сильні ( 10
4 

– 10
5 
Гс) локальні магнітні поля у 

сонячних спалахах, на дискретність напруженостей у субтелескопічних структурах, 

суттєве пригнічення у цих структурах турбулентних і теплових швидкостей, тощо.  

Отримані авторами нові дані опубліковані в роботі [1]. Були детально вивчені 

магнітні поля у двох потужних сонячних спалахах, а саме 28 жовтня 2003 р. балу 

X 17.2/4B та 17 липня 2004 р. балу X1.1/2N. Перший спалах був особливо потужним: 

згідно з даними космічних детекторів GOES, він по величині максимального 

рентгенівського потоку на  = 1–8 Å займає по рейтингу третю позицію за весь час 

вимірювань цих детекторів з 1975 р., тобто більш ніж за чотири останні десятиліття 

(http://www.spaceweather.com/solarflares/topflares.html). Цей спалах викликав різке 

зростання потоку високоенергійних протонів з енергіями  100 МеВ до рівня  10
2
 

часток см
–2

 сек
–1

 стер
–1 

, що на три порядки більше, ніж потік «спокійного» Сонця.  

Напівемпіричні моделі спалахів розраховувалась за допомогою програмного коду 

PANDORA, який дозволяє визначити магнітні поля й термодинамічні умови на 

фотосферному й хромосферному рівнях у не-ЛТР наближенні на основі спостережених 

профілів I  V спектральних ліній. Виявилось, що спалах 28 жовтня 2003 р. мав досить 

цікаву особливість, а саме: три дискретних шари з підвищеною концентрацією і / або 

температурою, включаючи дуже густий і тонкий шар в хромосфері з такими 

параметрами: концентрація водню nH = 10
18

 см
-3

, товщина Δh = 3-5 км і висота h ≈ 

1200 км над фотосферою (рис. 1). 
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По осі абсцис – логарифм маси плазми у стовпчику з перерізом 1 см
2
 (параметр, який 

визначає висоту в атмосфері Сонця), по осі ординат – логарифм концентрації 

нейтральних атомів водню nH. Суцільними лініями 2 і 3 позначені дані щодо першої і 

другої компонент спалаху, штрихова лінія – незбурена атмосфера 
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Рисунок 1. Висотний профіль концентрації нейтрального водню nH у сонячному 

спалаху 28 жовтня 2003 року для моменту 10
h
06

m
 UT, що відповідає максимальній фазі 

спалаху [1] 

 

Було також зроблено висновок, що магнітне поле у цьому спалаху було 

багатокомпонентним, з тісним контактом протилежних магнітних полярностей і з дуже 

широким спектром напруженостей поля ( 10
4
 Гс). Всі компоненти поля знаходилися 

всередині об'єму 1.5 1.5 0.5 Mm
3
, що відповідало просторовій роздільній здатності 

телескопа, а також геометричній товщині фотосфери. Ймовірно, така близька 

близькість сильних і особливо сильних магнітних полів протилежних магнітних 

полярностей створила необхідні умови для інтенсивного пересполучення силових ліній 

з потужним енерговиділенням в районі сейсмічного джерела спалаху. Згідно з 

напівемпіричною моделлю спалаху, надсильне магнітне поле у ньому досягало 90 кГс і 

локалізувалося у досить вузькому діапазоні висот (40-50 км) верхньої фотосфери. 

Таким чином, отримані нові дані суттєво доповнюють отримані раніше результати 

досліджень і створюють необхідну емпіричну базу для подальшого розвитку 

теоретичних моделей екстремальних проявів активності на Сонці. Такі знання не тільки 

збагачують фундаментальну науку, але й можуть дозволити більш надійно 

прогнозувати варіації сонячної активності, що має велике значення для оцінки і 

прогнозування параметрів періодичних і спорадичних процесів у магнітосфері Землі, її 

геосфері і біосфері. 

 

1. Lozitsky V.G., Baranovsky E.A., Lozitska N.I., Tarashchuk V.P. Profiles of spectral 

lines, magnetic fields, and thermodynamical conditions in the X17.2/4B solar flare of 2003 

October 28 // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2018, V. 477, Iss. 2, 

P.2796-2803. 
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СУЧАСНА СЕЙСМІЧНІСТЬ РАЙОНУ ДНІСТРОВСЬКОЇ ГАЕС 

 

Олійник Г.І., інженер ІІ категорії, 

Назаревич Л.Є., канд. геол. наук, 

науковий співробітник, 

Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України 

 
У роботі зроблений аналіз сучасної сейсмічної активності району розташування Дністровської 

ГАЕС. Проаналізовано сейсмічність території за історичний період. В роботі зроблений аналіз 

сейсмотектонічних умов виникнення землетрусів. Зроблено висновки про геодинамічну активність цієї 

території і можливі ризики. 
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In this paper an analysis of modern seismic activity area of the Dniester PSРР. Analyzed seismicsty of the 

territory in the historical period. In this paper an analysis of seismotectonic conditions for the occurrence of 

earthquakes is made. Conclusions about geodynamic activity of this territory and possible risks are made. 

 

В останні десятиріччя відбувся ряд землетрусів на територіях, які раніше не 

зазнавали сейсмічних впливів. Наприклад, землетруси в Кривому Розі, Бердянську, 

Маріуполі, Одесі, Стебнику, Надвірній, Долині. Це, як правило, території техногенно-

антропогенного впливу. Тому вивчення всіх аспектів такої сейсмічності представляє 

значний інтерес для сталого і безпечного розвитку даних територій. 

Об’єкт дослідження – район Дністровської ГАЕС. Вона почала працювати в кінці 

2008 року. Ця територія до будівництва ГАЕС була асейсмічна. В 2006 р. в районі 

водосховища зафіксовано низку землетрусів з К=6,1-8,4, найсильніший з них проявився 

макросейсмічно і зареєстрований світовою мережею. З 2012 р. тут фіксують лише 

однією станцією NDNU невеликої сили сейсмічні події. А з 2014 р. тут працюють 3 

станції  NDNU1, NDNU2, NDNU3. Зараз в районі Дністровської ГАЕС зафіксовано ряд 

землетрусів різної величини (рис. 1, 2.). Сейсмічність прилеглих до району дослідження 

територій за історичний період представлена землетрусами з Кам’янець-Подільська 

(1721, 1728 рр. (4 бали), 1883 р. (3-4 бали)); Могилів-Подільська (1843 р. (4 бали)). 

Територія пониззя Дністра також зазнає сейсмічних впливів від сильних землетрусів з 

зони Вранча від 3 до 7 балів за шкалою MSK-64.  

 
Рисунок 1. Карта-схема (на базі карти Google) сейсмічності району Дністровської 

ГАЕС. Тут: чорні кружки – епіцентри землетрусів різної енергії; білий трикутник – 

сейсмічна станція Новодністровськ. На карті врізці (верхній правий кут) тектонічна 

позиція району(чорне коло) в оточенні тектонічних структур: 1– Карпатська гірська 

система. 2– Волино-Подільська плита, 3– Український щит, 4 – Західноєвропейська 

платформа 

 

Сучасна тектонічна будова регіону, складовою частиною якого є Дністровська 

ГАЕС, має блоковий характер. Район дослідження в обрамленні тектонічних структур 

представлений на рис. 1. Сейсмічно активна територія розташована на півдні Волино-

Подільської плити південно-західної окраїни Східноєвропейської платформи. Сама 

Волино-Подільська плита межує з заходу з Карпатською гірською системою, зі сходу – 

Українським щитом, а з півдня – Молдавською монокліналлю [1]. Окремі блоки 

розділені зонами глибинних розломів. Система розломів тут має діагональний північно-

західний і північно-східний напрям, один з основних тут трансформних розломів 

Луцьк-Збараж-Кам’янець-Подільський проходить через зону дослідження. На 

геодинамічну активність цього району вказують аномалії теплового потоку, які 

трасуються від Ботнічної затоки Балтійського моря до Аравійського півострова. Ізобази 

сумарних амплітуд неотектонічних рухів в районі Дністровської ГАЕС мають 
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субширотне простягання, які певним чином корелюють з конфігурацією меандрів 

річки. Вектори напруження земної кори цього району мають північно-західний напрям. 
 

 
Рисунок 2. Графік виділеної сейсмічної енергії (ламана лінія) і кількості землетрусів 

(крапки) за 2014-2018 рр.з району Дністровської ГАЕС зліва, сейсмічний запис 

станцією Новодністровськ землетрусу 12.07.2016 р. справа 

 

Короткий аналіз сейсмічності району дав наступні результати – за період 2014-2018 

рр. відбулося 20 землетрусів невеликої сили (рис. 2). В основному це землетруси з 

М=0,6-2,4. Гіпоцентри землетрусів знаходяться на глибині 1-2 км, тільки деякі з них 

мають більшу глибину (Н=4-5 км). Сейсмічність має висхідний характер. У 2014 – 2 

події, 2015 р. немає, найбільша кількість землетрусів зареєстрована у 2017 і 2018 рр. 7 і 

6 відповідно, а найбільша енергія від сукупності сейсмічних подій виділилась у 2016 р. 

Е=1.14х10
10

 Дж. Загальна величина енергії Е=1.41х10
10

 Дж. Найсильнійший з 

зареєстрованих тут землетрусів з М=3 відчули люди 12. 07. 2016 р., його гіпоцентр 

знаходився на глибині 2 км біля річки Дністер. Запис цієї події наведений на рис. 2. 

Аналіз епіцентрів вогнищ землетрусів на топокарті району показав, що вогнища 

більшості сейсмічних подій локалізуються в зоні впливу меандрів річки Дністер 

(рис. 1.), по лівий бік від водосховища. Сильніший землетрус 12. 07. 2016, 

зареєстрований за 10 км на північний захід від водосховища, за номограмою 

співвідношення між М, І0 і Н мав І0 струшування 5 балів, за картою сейсмічного 

районування (Т=500 років і Р=10%) район Дністровської ГАЕС розташований в 6 

бальній зоні. Отже, землетруси невеликої сили, але з відносно малою глибиною 

вогнища можуть на цій території генерувати відчутні сейсмічні струшування. 

Таким чином сучасна сейсмічність Дністровської ГАЕС є невеликої енергії, має 

тенденецію до збільшення кількості сейсмічних подій, локалізується на північний захід 

від водосховища. Окремі землетруси тут проявляються макросейсмічно. Геодинамічна 

активність території, значні тектонічні напруження, неврівноважний НДС земної кори, 

викликаний роботою гідровузла може бути причиною природної і наведеної 

сейсмічності [2].  

 

1. Крупський Ю.З. Геодинамічні умови формування і нафтогазоносність 
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2. Kováčiková S., Logvinov I., Nazarevych A., Nazarevych L., Pek J., Tarasov V., 
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ОБРОБКА ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ СЕЙСМІЧНИХ ДАНИХ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ПІДВОДНОГО ДНА РІКИ ДУНАЙ У ПЗ PROMAX (HALLIBURTON) 
 

Петрокушин Р.Є., студент, 

ННІ «Інститут геології», Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка 

 
У цій роботі було описано основні етапи обробки сейсмічних даних математичними та 

статистичними обрахунками на базі програмного забезпечення Promax(від компанії Halliburton). 

Показано основні кроки обробки на основі даних дослідження дна ріки Дунай в межах Угорщини, о-ва 

Szentendre. 

 

In this paper main stages of seismic data processing using mathematical and statistical computations were 

described based on a Promax software(Halliburton copany). Basic processing steps are shown on a data 

recorded on a Danube river in Hungary, island Szentendre. 

 

Мета даної наукової роботи – опис базових і найважливіших кроків обробки 

сейсмічних даних та проведення базової інтерпретації результатів. У цій роботі 

показано весь масив робіт – від отримання сирих даних, що були записані в польових 

умовах до інтерпретації історії геологічного розвитку даної території 

Для виконання даної наукової роботи було отримано сейсмічні дані в компанії 

Geomega Ltd у вигляді SEG-Y файлів, які в подальшому були оброблені в програмному 

забезпеченні Promax від виробника Halliburton. Використання програмного 

забезпечення було надано університетом Eotvos Lorand University у 

Будапешті(Угорщина), який володіє ліцензіями на дану програму. Отримані дані 

являли собою “сирі” дані зйомки підводного дна ріки Дунай поблизу о. Szentendre, що 

на півночі Угорщини. Загальна протяжність профілю – 2000м, а також текстовий файл з 

інформацією про геометричну складову зйомки. Мета дослідження полягала у вивченні 

дна на наявність розломів та глибини залягання фундаменту. 

Дана робота в основному напрямлена на відображення основних базових кроків 

обробки сейсмічних даних за допомогою програмного забезпечення Promax і 

складається з наступних етапів обробки: ввід даних, геометрична прив’язка 

даних,частотний та швидкісний аналізи,створення стеку і початкова інтерпретація 

результатів[3]. 

 

 
Рисунок 1. Вигляд модулів, необхідних для базової обробки сейсмічних даних 

 

Згідно з попередніми дослідженнями території, тривіальним фундаментом 

досліджуваної території є Панонські відклади(Плейстоцен), які в основному 

представлені глинами, що є частиною Альпійсько-Гімалайського системи рельєфі 

відповідає Великій Угорській рівнині. Саме цей фундамент є основною ціллю даних 

досліджень [2]. 

Першим етапом обробки сейсмічних даних є введення даних. Було отримано SEG-Y 

файли, які потрібно пере форматувати у файли, які підтримуються ПЗ Promax. Для 
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цього використовуємо модуль SEG-Y Input та Trace display для виведення сейсмічних 

трас на екран 

Наступним кроком обробки сейсмічних даних є один з найважливіших етапів – 

прив’язка геометричних даних до сейсмічних трас. Для цього створюють окремий 

потік, в якому викликають модуль Marine Geometry Assignment. 

Послідовно за цими кроками ідуть аналізи, а саме частотний та швидкісний, під час 

якого вводять поправки з метою покращення відношення signal/noise (сигнал до шуму) 

деконволюції, видалення чи виправлення певних каналів, статичні похибки за 

перевищення і т.д. Ці етапи виконуються в окремих потоках, застосовуючи у кожному 

власні модулі, а саме Spiking/Predictive Decon, Bandpass Filter, Spectral Analysis і т.д. [1]. 

У потоці швидкісного аналізу викликають модуль Velocity Analysis, на якому 

отримують потрійне діалогове вікно, у якому потрібно ставити точки на кожному 

заломленні, для подальшого створення стеку і можливості інтерпретації. 

Виконавши ці етапи, можна переходити до створення попереднього першого стеку – 

зображення, яке отримують при сейсмічних дослідженнях, сейсмічного розрізу на 

досліджуваній території. Для цього окрім модулю Stack, також застосовують модуль 

Normal Moveout Correction для поправки сигналів кожної траси по осі часу. Далі, 

запускаємо потік і отримуємо базовий стек(сейсмічний профіль території). 

 
Рисунок 2. Перший стек(сейсмічний розріз) 

 

Оскільки цей стек містить велику кількість шумів і не є остаточним, можна 

застосувати ще такі параметри, як F-K Filter та AGC, які дають змогу покращити 

відношення сигнал/шум та отримати більш точний сейсмічний розріз ділянки. 

Виконавши цю дію, можна переходити до інтерпретації. Згідно з дослідженням та 

наявною попередньою інформацією про геологію території, було отримано наступний 

розріз, у якому чітко прослідковуються різні відклади та розломи, що їх розбивають. 

 



IX Всеукраїнська молодіжна наукова конференція-школа  

«Сучасні проблеми наук про Землю» 

Київ, 16-19 квітня 2019 р. 

 119 

 
Рисунок 3. Базова інтерпретація отриманого стеку 

 

1. Landmark, Halliburton, ProMAX VSP User Training Manual, 1999 by Landmark 

Graphics Corporation, Houston, USA. 

2. Paul Veeken, Seismic Stratigraphy, Basin Analysis and Reservoir Characterisation 2006, 

SEG Library, USA. 

3. Oz Yilmaz. Seismic data analysis. Processing, Inversion and Interpretation of Seismic 

Data 2002, SEG Library, USA. 
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THE RIVER DANUBE IN PROMAX SOFTWARE (HALLIBURTON). 

 

 

 

СЕЙСМІЧНІСТЬ МАРАМУРЕШСЬКОГО БАСЕЙНУ  

ТА ПРИЛЕГЛИХ ТЕРИТОРІЙ 

 

Пиріжок Н.Б., провідний інженер,  

КВ ІГФ ім. С.І. Субботіна НАН України 

 
Досліджено сейсмічність ділянки Марамурешського басейну з 1960 по 2014 роки, який розташований 

між Мармарошським кристалічним масивом та ефузивами Вироглат-Гутинської гряди у Внутрішніх 

Карпатах та її зв'язок з розломно-блоковою будовою регіону. У глибинному розподілі землетрусів 

виділено три поверхи їх поширення: перший в межах від 2 до 7 км, другий - від 8 до 15 км. Гіпоцентри 

третього поверху знаходяться на глибинах 20-35 км поблизу поверхні Мохо.  

 

The seismicity of the Maramuresh basin section from 1960 to 2014, which is located between the Marmarosh 

crystalline massif and the effusive rocks of the Vyroglat-Gutyn ridge in the Inner Carpathians was investigated. 

The connection of its with fault-block structure of the region. In the deep distribution of earthquakes there are 

three floors of their distribution: the first in the range from 2 to 7 km, the second - from 8 to 15 km. 

Hypocenteres of the third floor are at depths of 20-35 km near the Moho surface. 

 

Марамурешський басейн - тектонічна структура Внутрішніх Східних Карпат, яка 

розташована на північному сході Карпатської гірської системи. Басейн межує з 

Мармарошським кристалічним масивом на сході, гірським масивом Лепушських гір на 
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заході та на півдні з Трансильванською западиною. Його протяжність становить 

близько 120 км, ширина коливається в межах 50-60 км [1]. Системою різнонаправлених 

тектонічних порушень (в основному скидів) Марамурешський басейн розділений на 

ряд тектонічних одиниць. Найбільшими з яких є блок Петрова, грабен Вишеул-де-Жос, 

грабен Борша, западина Бістри, структури Шетрева і Биргеу. Осадові відклади басейну 

представлені червоними верхньоюрськими вапняками, крейдовими (мезозойськими) та 

палеогеновими (конгломерати, пісковики, вапняки, мергелі, слюдисті пісковики) 

відкладами, загальна потужність розрізу становить більше 5000 м. 

За даними інструментальних спостережень з 1960 по 2014 роки [2-4] проаналізовано 

просторово-глибинний розподіл землетрусів Марамурешського басейну та прилеглих 

територій. Основні критерії відбору - магнітуда та енергетичний клас (Кр), значення 

якого менше 7 не приймалось до уваги, щоб уникнути подій антропогенного 

походження. Для обрахунку енергетичного класу подій 1960-1990 років використано 

формулу Гутенберга, оскільки в приведених матеріалах фігурували лише значення 

магнітуди [2]. За розглянутий часовий період на території дослідження виділено 76 

подій енергетичного класу більше семи. 

Просторове поширення епіцентрів характеризується певними закономірностями, які 

пов’язані з структурно-тектонічними особливостями будови території. Основна 

кількість землетрусів групується в таких тектонічних елементах як Солотвинська 

западина та Марамурешський басейн, а також навколо неогенових ефузивів Вигорлат-

Гутинського пасма. Вулканічні породи наче виконують роль бар’єру, який у просторі 

розділив поширення епіцентрів на дві ділянки: перша – південно-західна частина 

вулканічних відкладів, яка обмежена лінією міст: Берегове, Сату-Маре, Бая-Маре. 

Друга ділянка – північно-східна частина ефузивних відкладів вздовж лінії міст Хуст, 

Тячів та Петрово. Поодинокі землетруси зафіксовані в зонах покривів у північно-

східній частині регіону та ймовірно пов’язані з контактом Складчастих Карпат та 

Східно-Європейської платформи. 

Проаналізувавши розподіл гіпоцентрів виділено три глибинні поверхи їх поширення. 

Перший в межах від 2 до 7 км, що відповідає товщі осадових відкладів 

Марамурешського басейну. Другий поверх від 8 до 15 км, де гіпоцентри 

сконцентровані в центральній частині профілю та поодинокі землетруси в південно-

західному та північно-східному напрямках. Гіпоцентри третього поверху знаходяться 

на глибинах 20-35 км поблизу поверхні Мохо.  
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Рисунок 1. Розподіл гіпоцентрів землетрусів в літосфері Східних Карпат 

 

В результаті проведених досліджень отримано модель просторово-глибинного 

розподілу землетрусів Марамурешського басейну, а також зв'язок сейсмічної 

активності з розломно-блоковою структурою фундаменту регіону. 

 

1. Глушко В.В. Тектоника и нефтегазоносность Карпат и прилегающих прогибов. – 

М.: Недра, 1968. – 264с. 

2. Костюк О., Сагалова Є., Руденська І., Пронишин Р., Кендзера О. Каталог 

землетрусів Карпат-ського регіону з 1091-1900 роки / Праці наукового товариства імені 

Шевченка. Том 1. Львів – 1997. – С.121-137. 

3. Сейсмологический бюллетень Украины за 2001, 2002, 2003, 2004 год / ред. Б. Г. 

Пустовитенко – Институт геофизики им. С. И. Субботина НАН Украины, 

Симферополь, 2005, 2006, 2007, 2008. – 113с., 148с., 132с., 166с. 

4. Сейсмологический бюллетень Украины за 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 

2011, 2012, 2013, 2014 гг. / Севастополь: НПЦ Экоси-Гидрофизика, 2007, 2008, 2009, 

2010, 2011, 2012, 2013. – 205с., 297с., 145с., 180с., 249с., 201с., 233с., 228с. 
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ВИМІРЮВАННЯ ФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 

ШТУЧНИХ ГІДРАТВМІЩУЮЧИХ ДОННИХ ОСАДІВ  

 

Сафронов О.М., аспірант, 

Михайлюк С.Ф., науковий співробітник, 

Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України 

 
Знання фізичних властивостей газогідратовміщуючих морських донних осадів мають велике 

значення для оцінки можливості їх ідентифікації за допомогою геофізичних методів. Представлені 

результати по створенню лабораторної установки для утворення штучних газогідратвміщуючих 

донних осадів і автоматизації вимірювання їх фізичних властивостей в різноманітних Р-Т умовах. 

 

Knowledge of the physical properties of gas-hydrate-bearing seabed sediments is essential for assessing 

possibility to identify them by geophysical methods. The results of developing laboratory setup for forming 

artificial methane-hydrate-bearing bottom sediments and automated measurements of them physical properties 

in different P-T conditions have been present. 

 

Більшість природних газів утворюють гідрати – кристалічні структури, у яких газ 

знаходиться в оточенні молекул води, утримуваних разом низькою температурою і 

високим тиском завдяки включення молекул газів в порожнині подібного льоду 

каркасу, побудованого водневе-зв’язаними молекулами води без формування хімічного 

зв’язку між молекулами гостей и господаря.  

Наявність газогідратів (ГГ) в морських донних відкладах значно змінює їх фізичні 

властивості, за рахунок чого вони можуть бути виявлені за допомогою морських 

дистанційних геофізичних спостережень. Таким чином, фізичні властивості 

газогідратвміщуючих морських донних відкладів являють собою надзвичайно важливу 

інформацію як для розробки методів їх пошуку та розвідки, так і оцінки кількості 

захоплених газових гідратів осадами і розробки методів використання цього ресурсу [1]. 

В Інституті геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України виконуються роботи по 

розробці та створенню експериментального лабораторного модульного комплексу 

(ЛМК) для формування штучних газогідратів метану у різноманітних літолого-

гранулометричних матрицях (пісковики, аргіліти, алевроліти тощо) та вимірювання їх 

фізичних властивостей в термодинамічних умовах донних відкладів Чорного моря [2]. 

Розробка базується на сучасному технологічному рівні досліджень в області 

термобаричного петрофізичного експериментального моделювання геологічних 

середовищ, а також на створенні сучасного програмно-апаратного забезпечення 

лабораторних експериментальних досліджень з метою отримання даних фізичних 

властивостей донних відкладів з використанням різноманітних літолого-

гранулометричних матриць. 

Основним компонентом гідратного блоку є два сосуди високого тиску, виготовлені 

із нержавіючої сталі, які мають розміри 350 мм×12 мм×70 мм та внутрішній об'єм 550 

мл (мал.). Сосуди на двох протилежних сторонах мають відповідні з'єднання та фітинги 

для під'єднання газових трубопроводів та електричних виводів від датчиків 

температури, теплопровідності, електропровідності та акустичних датчиків. Система з 

двох сосудів розміщується в термостаті, який у свою чергу служить для відтворення 

температур нижче 0°С та поміщується в морозильну камеру. Термостат заповнюється 

сумішшю етиленгліколю і води в рівних об'ємних пропорціях. Перший сосуд (камера) 

служить для стабілізації температури газу, який подається в другий сосуд де проходить 

реакція утворення ГГ. До вступу в контакт з осадом і льодом (водою), газ проходить 
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через барботер, виготовлений із двох 50 мкм сит з нержавіючої сталі між якими 

затиснута скловата і розміщується всередині другого сосуду, у його нижній частині. 

Температура термостату вимірюється за допомогою двох платинових 

термоперетворювачів опору Pt100 Т1 і Т2, які розташовані всередині термостату – один 

у верхній частині і другий поблизу дна. Для вимірювання та встановлення 

температурного градієнту вздовж довжини робочої камери під час процесу утворення 

гідрату, або розкладання використовується декілька температурних датчиків 

Т3,4(Pt1000). Тиск усередині сосудів вимірюється за допомогою диференціальних 

датчиків тиску, а значення тиску як і температури безперервно записуються з 

використанням вимірювачів ОВЕН та відповідного програмного забезпечення. 

 

 
Рисунок 1. Блок-схема макету установки для вимірювання фізичних властивостей 

штучно сформованих газогідратовміщуючих донних осадів [2] 

 

Невід'ємною частиною повного і ефективного перетворення льоду в газогідрат без 

виникнення чистих кристалів льоду при замерзанні вологих і водо- насичених тонко-

дисперсних осадових гірських порід в об'ємній фазі розплаву визначені наступні три 

експериментальні параметри: (1) – підтримання високого надлишкового тиску метану 

(25÷33 МПа) вище рівноважної кривої утворення гідрату метану; (2) – рівномірний 

підвід тепла (~5÷12°К/год) з подальшим доведенням температури до 288÷290 °K (за 

8÷12 годин); (3) – використання невеликих початкових розмірів реагуючих кристалів 

матеріалу (<300 мкм). Для успішного перетворення кристалів льоду при їх гідратації 

потрібно враховувати специфічні способи отримання льоду, з тим щоб звести до 

мінімуму дефекти, домішки, або межі кристалів, які можуть виступати в якості об'єктів 

для розплаву. 

В експериментальних умовах поряд з тепло- електропровідністю та швидкостями 

поздовжніх і поперечних хвиль штучних газогідратвміщуючих донних відкладів будуть 

вимірюватися параметри пружної деформації, міцності, характеристики розпаду, що 

дозволить виконати теоретичний аналіз для побудови моделей, заснованих на різних 

гіпотезах їх генезису. 
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ВИДІЛЕННЯ ТА ОЦІНКА ПОРІД-КОЛЕКТОРІВ КОЛОМАЦЬКОЇ ПЛОЩІ НА 

ОСНОВІ ВИВЧЕННЯ ЇХ СТРУКТУРИ ПУСТОТНОГО ПРОСТОРУ ЗА 

ДАНИМИ ПЕТРОФІЗИКИ ТА ГДС 

 

Руденко О.В., студентка, 

Безродна І.М., канд. геол наук, 

заст. директора з науково-педагогічної роботи, 

ННІ «Інститут геології», Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка 

 
Досліджено зміни структури пустотного простору порід-колекторів свердловини № 31 Коломацької 

площі. За матеріалами петрофізики та ГДС (швидкості повздовжніх та поперечних хвиль, коефіцієнт  

відкритої пористості та об'ємна густина) проведено кількісну оцінку різних типів пористості порід: 

міжзернової (гранулярної), тріщинної та кавернозної. Визначено концентрації пустот розрахованих 

форматів, виділено пласти-колектори, оцінено типи колекторів та їх перспективність.  

 

Changes in the structure of the hollow space of rock-collector wells 31 of Kolomatska Square are 

investigated. Quantitative evaluation of different types of porosity of rocks: intergranular (granular), cracked 

and cavernous was carried out on the basis of petrophysics and geophysicsl stadies (velocity of longitudinal and 

transverse waves, open pore ratio and volume density). The concentrations of the voids of the calculated formats 

are determined, plots-collectors are allocated, the types of collectors are estimated and their perspective. 

 

Протягом останніх років проблема видобутку вуглеводнів в Україні набуває все 

більшого значення, тому постає питання про пошуки нових та дослідження на старих 

об’єктів. Перспективи вже діючих нафтогазопошуковихплощ полягають в створенні 

нових технологій інтерпретації даних геофізичних досліджень свердловин та 

петрофізики, зокрема, в уточненні їх петрофізичних параметрів. 

Метою роботи є визначення перспективності порід інтервалу свердловини №31 

(5300 – 5600 м) Коломацької площі на основі комплексного аналізу петрофізичних та 

геофізичних даних та дослідження їх структури пустотного простору. 

У даній роботі представлені дослідження та аналіз властивостей зразків керну 

Коломацької площі зі свердловини № 31 (глибини 5356-5600 м) та даних ГДС 
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відповідного інтервалу (5300-5600 м) з наступним вивченням структури пустотного 

простору колекції зразків та пластів свердловини. 

Коломацька площа розташована в прибортовій частині Дніпровсько-Донецької 

западини (ДДЗ). Підняття виявлене в 1952 р. у кайнозойських відкладах по підошві 

мергелів київської світи. Структура є великою пологою брахіантикліналю північно-

східного простягання [2]. 

Під час досліджень було проаналізовано літологічні особливості складу зразків, а 

також їх основні петрофізичні параметри. Зразки вибірки порід були виміряні в 

петрофізичній лабораторії ННІ «Інститут геології», де були отримані наступні 

параметри: об’ємна густина, відкрита пористість, залишкова водонасиченість, 

абсолютна газопроникність, питомий електричний опір, швидкість повздовжньої хвилі. 

Для більшості параметрів зразків були побудовані графіки взаємозалежностей з 

оцінкою коефіцієнтів кореляції [3].  

Авторами виконано обробку даних ГДС для інтервалу 5300-5600 м свердловини № 

31 Коломацької площі у програмному забезпеченні «Геопошук». База даних 

каротажних кривих включала результати вимірювань наступних методів: 

кавернометрія, акустичний каротаж (АК), метод самочинної поляризації (СП), 

радіоактивний каротаж: гамма-каротаж (ГК), нейтрон-нейтронний каротаж (ННК), 

електричний каротаж набором градієнт-, потенціал-, мікроградієнт та мікропотенціал 

зондами, боковий каротаж (БК), мікробоковий каротаж (МБК).  

Визначення структури пустотного простору за даними ГДС та петрофізики 

проводилось за оригінальною методикою, яка розроблена на кафедрі геофізики ННІ 

«Інститут геології» [1]. Для кількісної оцінки структури пустотного простору були 

використані дані вивчення швидкості поздовжніх хвиль та коефіцієнту відкритої 

пористості на зразках керну та дані геофізичних досліджень свердловин – АК, ННК,  

ГК тощо. 

За характером отриманих кореляційних залежностей зразки були поділені на 

групи,що значно підвищило значення коефіцієнтів кореляції між багатьма 

параметрами. На основі отриманих петрофізичних даних було визначено параметри 

мінерального скелету порід (інтервальний час, густина) та ефективні модулі об’ємного 

стиску та зсуву для скелету кожної групи порід. В якості початкового наближення 

структури пустотного простору були задані формати пустот: 0,9 (для міжзернової 

пористості), 0,001 (для тріщин) та 0,1 (для перехідної пористості, яка характерна для 

вторинно змінених тріщинуватих порід) та 8 (для кавернозної). В результаті 

розрахунків отриманий набір форматів пустот для вибірок порід та концентрацію 

пустот кожного типу для кожного зразкачи пласта. 

За результатами обробки даних петрофізики кількісно визначено структуру 

пустотного простору (рис. 1). Встановлено, що розглянуті зразки-пісковики з першої 

вибірки у своєму складі практично не мають пустот тріщинного типу, тільки в одному 

зразку (№ 5), коефіцієнт тріщинної пористості ( Кптріщ) складає 0,40% (формат пустот 

0,0001). Пустотний простір другої вибірки складений тільки міжзерновими (формат пор 

0,9) та перехідними вторинними (формат пустот 0,1) пустотами. Третя вибірка 

пісковиків крім трьох зразків (№ 9,14,15) у своєму складі мають тріщинні пустоти у 

кількості від 1,26 % до 2,3 % навіть при наявності низької загальної пористості. Таким 

чином, з колекції зразків свердловини №31 Коломацької площі (5300-5600 м) виділено 

породи-колектори. 
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Рисунок 1. Визначення структури пустотного простору зразків Коломацької площі за 

петрофізичними даними 

 

За даними каротажних кривих була проведена оцінка структури пустотного 

простору свердловини № 31 Коломацької площі (5300 - 5600 м). В процесі 

обробкикаротажних кривих було обчислено криві значення коефіцієнтів глинистості (за 

даними ГК) та пористості (за даними АК і ННК) та визначена швидкість пружних 

хвиль за АК. За результатами обробки даних ГДС встановлено, що у розрізі 

переважаючою у пластах є гранулярна (Кп гран) та тріщинна пористість (Кптріщ) (рис. 2).  

 

 

Рисунок 2. Визначення структури пустотного простору свердловини №31Коломацької 

площі за каротажними даними 
 

Тріщинна пористість присутня у всіх пластах крім 5318 – 5319 м, 5337,3 – 5338 м, 

5402,3 – 5404,4 м, 5411,9 – 5412,5 м, 5413 – 5414,9 м, 5517-5520,9 м, 5545,1 – 5548,3 м і 

становить більше, ніж 0,4 %, що є цікавим для подальшого дослідження з урахуванням 

впливу глинистості та наявного розподілу пустот. 

Встановлено,  що за каротажними даними наявні інтервали з доволі високою 

тріщиною пористістю, зокрема, інтервали: 5355,1 – 5356,1 м, 5440,1 – 5452 м, 5459,9 – 

5469,5 м,5470,2 – 5474,5 м, 5486 – 5487,8 м, 5488,5 – 5496 м, 5496,9 – 5498,9 м, 5499,6 – 

5511,8 м. Літологічно всі пласти - пісковики. За інтерпретацією каротажних даних ці 

інтервали є газонасиченими. 

Таким чином, у даній роботі було проведено дослідження та аналіз петрофізичних та 

геофізичних властивостей зразків та пластів свердловини №31 Коломацької площі 

(5300-5600 м), які потенційно можуть бути перспективними як  колектори нафти і газу.  
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Отже, в результаті комплексних досліджень було визначено, що даний інтервал 

свердловини 31 містить 8 пластів-колекторів, які представлені переважно тріщин ними 

пісковиками.  

 

1. Безродна I. Оцінка структури пустотного простору та типів порід-колекторів 

свердловини № 1 Ліщинської площі Волино-Поділля / Вісник Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, 2013 р. 

2. Звіт про науково-дослідну роботу «Обґрунтування перспектив 

нафтогазоносності Південного борту ДДЗ та визначення напрямків подальших 

пошуково-розвідувальних робіт» (Заключний звіт по договору 14/187), К.: 2003. 

3. Руденко О.В., Безродна І.М. Оцінка фільтраційно-ємнісних параметрів зразків 

Коломацької площі для визначення перспективності порід при пошуках нафти і газу / 

Матеріали всеукраїнської молодіжної конференції-школи «Сучасні проблеми 

геологічних наук», 2016р., С.146-148. 

 

Рекомендовано до друку науковим керівником: Безродною І.М. (кандидат 

геологічних наук, заступник директора з науково-педагогічної роботи, ННІ «Інститут 

геології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка) 

 

Rudenko O., Bezrodna I., DETECTION AND ESTIMATION OF RESERVOIR 

ROCKS OF THE KOLOMAKSKA AREA BASED ON THE VOID SPACE 

STRUCTURE FOR DATA OF PETROPHYSICS AND GEOPHYSICAL STADIES. 

 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ ВИБОРУ ПРОЦЕДУР ТА ПАРАМЕТРІВ ОБРОБКИ 3D 

СЕЙСМІЧНИХ ДАННИХ В УМОВАХ СОЛЯНО-КУПОЛЬНОЇ ТЕКТОНІКИ ДДЗ 

 

Русаченко Н.В., студентка, 

Кузьменко П.М., канд. геол. наук,  

доцент кафедри геофізики, 

 ННІ «Інститут геології», Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка  

 
Дана робота присвячена проблемі розробки графу обробки 3D сейсмічних даних та вибору 

параметрів і процедур в умовах соляно-купольної тектоніки відповідно до сучасних технологічних вимог. 

Розглянуті процедури та параметри обробки враховують латеральну та вертикальну мінливість 

сейсмічних швидкостей і враховують неідентичність умов збудження та приймання сейсмічного 

сигналу в ДДЗ. Процедури та параметри обробки вибирались виходячи з умов контролювання амплітуд 

сейсмічного сигналу. 

 

The paper is focused on the problem of developing a 3D processing flow and the determination of 

parameters and procedures in the conditions of salt-dome tectonics in accordance with modern technological 

requirements. The rewieved procedures and processing parameters take into account the lateral and vertical 

variability of seismic velocities and also the non-identity of sources and receivers conditions in the Dnieper-

Donets Depression. Procedures and processing parameters were determined based on the conditions for 

controlling the amplitudes of the seismic signal. 

 

Вуглеводневий потенціал України відкриває значні перспективи до зміцнення 

власної енергетичної безпеки. З цією метою ПАТ «Укргазвидобування» зараз йде 

шляхом впровадження сучасних методів пошуків і розвідки родовищ вуглеводнів. Нова 



IX Всеукраїнська молодіжна наукова конференція-школа  

«Сучасні проблеми наук про Землю» 

Київ, 16-19 квітня 2019 р. 

 128 

стратегія потребує змін на кожному з етапів вуглевидобування. В даній роботі 

розглядаються етапи графу обробки 3D сейсмічних даних, який наразі 

використовується в умовах соляно-купольної тектоніки.    

Актуальність розгляду питання зумовлена тим, що лише під час останньої декади, з 

технологічного завдання на обробку матеріалу виключено етап AGC (Automatic Gain 

Control або Автоматичне регулювання підсилення). Цей підхід обумовлений 

необхідністю контролювання амплітуд сейсмічного для вирішення задач зменшення 

неоднозначностей під час прогнозування характеристик геологічного розрізу. 

Одним з перших кроків стандартного графу обробки є розрахунок апріорних 

статичних поправок. Апріорним статичним поправкам приділяється особлива увага, 

тому що від них залежить якість і достовірність кінцевого результату сейсмічних 

побудов. Одними із основних методів вивчення зони малих швидкостей є 

мікросейсмокаротаж МСК і кореляційний метод заломлених хвиль (рис. 1). 

На площах сейсмічних досліджень, де сітка вибухових сейсмічних профілів і точок 

МСК значно розущільнена, або зовсім відсутня, для розрахунку апріорних статичних 

поправок застосовуються методи томографії верхньої частини розрізу [1] (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Фрагмент часового вертикального зрізу з статичними поправками:     

а) від рельєфу; б) за даними МСК та КМЗХ; в) розрахованих по перших вступах 

 

Після цього виконують автоматичну редакцію сейсмограмм та технологію LIFT 

(послаблення регулярних та нерегулярних хвиль-завад та мікросейсмів. Для 

покращення співвідношення сигнал-завада в сейсмограмах спільного пункту збудження 

технологія LIFT використовується декілька разів., яка дозволяє знизити рівень завад). В 

новому підході реалізоване поверхнево-узгоджене регулювання амплітуд 

(BALAN/BALSOL/BALAPP), що дозволяє збалансувати частотний спектр та збільшити 

роздільну здатність сейсмічного запису, що дає суттєву перевагу при побудові 

тонкошарових сейсмічних моделей.  
З метою стабілізування спектрального складу та форми сейсмічного запису, 

розширення частотного діапазону і компенсації частотної неідентичності поверхневих 

умов збудження та прийому, в графі обробки використовується деконволюція 

(поверхнево-узгоджена, спайкінг (стиснення імпульсу) або деконволюція з 

передбаченням) [2]. Далі запускають в середньому три цикли аналізу  швидкостей 

а) б) в) 
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підсумовування (обумовлено  врахуванням швидкісної мінливості середовища як по 

горизонталі, так і по вертикалі) та поверхнево-узгодженої корекції статичних поправок. 

Завершальним етапом нового графу обробки є міграція (процедура, за допомогою 

якої із часового сейсмічного розрізу одержують зображення, на якому положення від-

биваючих границь у геологічному середовищі показано з урахуванням сейсмічного 

зносу) та обробка після пост-стек міграції (деконволюція та послаблення нерегулярного 

шуму).  

Отже, обрана послідовність процедур задовольняє всі сучасні технологічні вимоги, а 

вибір параметрів враховує особливості соляно-купольної тектоніки.  

 

1. Ozdogan Yilmaz. «Seismic data processing». SEG, Tulsa, 1986, 178p. 

2. Хаттон Л. «Обработка сейсмических данных. Теория и практика» 

Издательство: Мир Год: 1989. 
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національного університету імені Тараса Шевченка) 

 

Rusachenko N., Kuzmenko P., SPECIFICITY OF PROCEDURES AND 

PARAMETERS DETERMINATION FOR 3D SEMIC DATA PROCESSING IN 

SOLT-DOME TECTONIC CONDITIONS. 

 

 

 

НОВИЗНА І ПРАКТИЧНІСТЬ ОТРИМАНИХ ПЕТРОФІЗИЧНИХ ДАНИХ 

ПРИЛАДОМ «PULSAR» (ПУЛЬСАР) КОМПАНІЇ «SHLUMBERGER» В 

ОБСАДЖЕНИХ СВЕРДЛОВИНАХ 
 

Шевченко Ю.М., студентка, 

Шабатура О.В., канд. геол. наук, 

асистент кафедри геофізики, 

ННІ «Інститут геології», Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка 

 
У даній роботі запропоновано принцип роботи нового приладу «Pulsar» та його практичність і 

необхідність використання при бурінні свердловин. Вимірювання дуже чутливе до інтервалів, насичених 

газом або водою. Як результат маємо надійне простеження наявності водонасичених пластів й 

поточної нафто-газонасиченості пласта в незалежності від товщини цементного каменю за 

експлуатаційною колоною (незважаючи на товщину цементу більше 5 см).  

 

In this work is proposed the principle of operation of the new device "Pulsar" and its practicality and the 

necessity of using during drilling welsl. Measurement is very sensitive to intervals saturated with gas or water. 

As a result, we have a reliable track of the presence of water-saturated layers and the current oil-gas saturation 

of the formation, regardless of the thickness of the cement stone in the operating column (despite the thickness of 

the cement more than 5 cm). 

 

Сфера застосування приладу. Необхідність забезпечення потреб країни газом, 

змушує нафтогазові компанії збільшувати обсяги буріння свердловин: пошукових, 

розвідувальних, експлуатаційних, а також реанімувати застарілий фонд. Наразі 

проводиться капітальний ремонт раніше пробурених свердловин в досить значних 

обсягах. 
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На сьогоднішній день в Україні все частіше залучаються до таких робіт іноземні 

компанії із світовим ім’ям: Schlumberger, Weatherford, GeoWell. Послуги компаній 

вартісні, і на фоні українських компаній, конкуренція з їх боку дуже вагома. 

З іншого боку, геологічні умови складні для проведення дедалі складніші. Глибина 

буріння сягає більше 6 км, присутні зони з аномально високими пластовими тисками, 

які потребують збільшення питомої ваги бурового розчину (наприклад до 2,15-2,20 

г/см3), що аж ніяк не дає змоги технологічно якісно виконати запис каротажних даних і 

як наслідок отримати якісні інформативні результати. Щодо капітального ремонту 

свердловин, до яких звертаються з метою перфорації вищезалягаючих горизонтів і 

отримання продукції, то часто тільки залучення іноземних компаній з їх приладами 

може вирішити ряд технічних проблем, наприклад з доступу до необхідних пластів. 

Прилад Pulsar компанії Schlumberger забезпечує незалежний моніторинг пластів-

колекторів за будь-якої мінералізації бурового розчину в свердловині без залучення 

інших даних геофізичних досліджень. Реалізований в приладі сервіс 

багатофункціональної імпульсної нейтрон-гамма спектроскопії (РNХ) дає можливість 

виконання оцінки у обсадженому стовбурі свердловини з метою визначення поточного 

розподілу флюїдів, а також елементних та матричних властивостей порід. Іншими 

словами, цей прилад може замінити (в разі технічної неможливості виконання ГДС 

традиційними каротажними інструментами) виконання комплексу ГДС у відкритому 

стовбурі.  

Великий відсоток свердловин похило-скеровані, с кутами 35-45 градусів. 

Зустрічаються пласти з аномально низькими або високими пластовими тисками, в 

результаті чого наявні зони несумісного буріння, коли одні з пробурених пластів 

поглинають буровий розчин, в других пластах відбувається «прихоплення» бурильного 

інструменту (за рахунок різниці тисків гідростатичного і пластового). Все це 

унеможливлює виконання ГДС за традиційною схемою на кабелі, або на трубах 

вітчизняних компаній. Наприклад високі пластові тиски і температури на глибинах 

5500-6000м і більше прилади Краснодарського виробництва або «Завод Тутковського» 

фактично не витримують, їх інформативність на фоні «парку» приладів іноземних 

компаній ще не є конкурентоздатною. 

Особливості і переваги приладу [1]. Cпуск приладу Pulsar в свердловину 

виконується на каротажному кабелі. Результатом обробки даних приладу є об'ємна 

петрофізична модель досліджуваних порід, одержувана з використанням кількісної 

оцінки мінералогічного складу, а також нейтронної пористості, сігма й 

вуглець/кисневого співвідношення. 

Вимірювання приладом Pulsar дозволяють отримати надійні дані сігма (SIGM), 

пористості у обсадженому стовбурі (ОС) (ТРНІ), та повний комплект даних 

спектроскопії (‘ІМСР’), а також виконати комплексну оцінку пласта з точки зору 

пористості, обсягів газу, води та мінералогії.  

Як вже зазначалося в попередньому розділі прилад Pulsar має три детектори. Третій, 

дальній, детектор, забезпечує отримання додаткових даних та виконує вимірювання 

макроперерізу непружного розсіювання швидких нейтронів (FNXS). Це нова 

властивість порід - унікальний результат Pulsar, який безпосередньо пов’язаний із 

атомною щільністю та високочутливий до газу у щільних породах. Ці дані є 

надзвичайно важливими для кількісної оцінки газу у досліджуваних типах пластів.  

Переваги [2]: 

• Для імпульсної нейтрон-гама спектрометрії приладу Pulsar немає обмежень при 

оцінці ФЕВ (фільтраційно-ємнісних властивостей) колекторів через колону, властивих 

приладам попереднього покоління, завдяки високопродуктивному імпульсному 
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генератору нейтронів нового покоління й сучасним детекторам, поміщеним у 

малогабаритний корпус приладу діаметром усього 44 мм. 

• Поділ газонасичених колекторів і щільних низькопористих пластів шляхом 

спільної інтерпретації вимірювань водневмісту за тепловими нейтронами і 

макроперетину розсіювання швидких нейтронів; 

• Дані комплексної елементної спектроскопії описують властивості матриці і 

літологічні властивості та забезпечують можливість виконання петрофізичної оцінки 

кращої якості; 

• Ваговий вміст органічного вуглецю (Сорг.вага %) оцінюється як різниця між 

виміряною концентрацією вуглецю в породі й частки вуглецю, що припадає на 

мінерали (т.зв. неорганічний вуглець); 

• Виділення нафтогазонасичених інтервалів-колекторів в умовах прісних пластових 

вод або пластових вод з невідомою мінералізацією; 

• Виділення колекторів і оцінка їх ФЕВ, визначення рівнів контактів через колону в 

інтервалах, де сучасний комплекс ГІС не реєструвався; 

• Геохімія й мінералогія високої точності для літологічного й седиментологічного 

аналізу, уточнення стратиграфічної кореляції; 

• Карбонати: вимірювання вагових концентрацій Ca, Mg, Fe, Mn і S дозволяє з 

високою точністю оцінювати вміст у породі різних карбонатних мінералів: кальциту, 

доломіту, анкериту, сидериту тощо. Ці дані можна застосувати при плануванні 

кислотних обробок пласта або використати для з’ясування генезису даного 

карбонатного колектора; 

• Піщано-глинисті колектори: вимірювання вагових концентрацій Sі, Al, Fe, K, Ca і 

Mg дозволяє з високою точністю оцінити зміст у породі кварцу, польових шпатів, слюд 

і глинистих мінералів; 

• В результаті обробки спектральних даних визначаються вагові концентрації більш 

ніж 20 хімічних елементів з метою подальшої високоточної оцінки мінералогії порід. 

Крім того, можливе виділення зі спектра додаткових (специфічних) елементів за 

спеціальним замовленням 

• Виконувати моніторинг вироблення пластів-колекторів за будь-якої мінералізації 

пластових вод і конструкції свердловини; 

• Визначати компонентний склад флюїдів у свердловині за будь-якого зенітного 

кута; 

• Виявлення інтервалів припливу води, заколонних перетоків води; 

• Спектральні дані приладу Pulsar дозволяють визначати мінералогічну й літологічну 

будову порід з високою детальністю, оцінювати якість ємності (RQ) і якість закінчення 

сланцевого колектора. 

Усі результати вимірювання Pulsar є лінійно-об'ємними: отже негайно доступними 

для безпосереднього використання у програмах розв’язку задач із багатьма мінералами, 

або інших високотехнологічних петрофізичних модулях. Алгоритм OuantiELAN 

використовується для інтегрованих даних Pulsar. 

Даний приклад показує, що надрокористувач може відмовитися від стандартної 

практики реєстрації даних ГІС у відкритому стовбурі, проводячи лише один запис у 

вже обсадженій свердловині одним єдиним приладом. Це дозволить як мінімізувати 

виробничі ризики, так і знизити витрати на будівництво свердловини. На практиці вже 

є приклади отриманих результатів, що повністю підтверджуються даними стандартного 

комплексу ГІС, зареєстрованого раніше у відкритому стовбурі (американські джерела). 

Фізичні основи нейтрон-гама спектрометріі. Нейтрони, які випромінюються 

імпульсним генератором приладу Pulsar, викликають гамма-випромінювання порід в 
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результаті двох типів взаємодії нейтронів з речовиною, що супроводжуються емісією 

гамма-квантів: непружного розсіювання і радіаційного захоплення теплових нейтронів. 

В результаті кожної взаємодії відбувається емісія гамма-квантів, що володіють 

специфічними енергетичними характеристиками. 

Сцинтилятор приладу Pulsar на основі броміду лантану, легованого церієм (La,Се) 

з'єднаний з фотоелектронним помножувачем, що формує комплексні цифрові сигнали, 

які обробляються високопродуктивним амплітудним аналізатором імпульсів. 

Аналізатор визначає амплітуду імпульсу (пропорційну енергії) кожного реєстрованого 

гамма-кванта, підсумовує сигнали в гістограми розподілів амплітуд (спектри). Спектр 

вимірюється під час і після кожної емісії нейтронів, що дозволяє здійснити поділ 

спектрів енергій гамма-квантів від непружного розсіювання і радіаційного захоплення 

нейтронів 

Реєстрація спектра (рис. 1): 

 Спектр непружного розсіювання нейтронів 

 Спектр радіаційного захоплення нейтронів 

Поділ спектру: 

 14 елементів по спектру непружного розсіювання нейтронів 

 19 елементів по спектру радіаційного захоплення нейтронів 

 
Рисунок 1. Розподіл спектрів енергій гама-квантів від непружнього розсіювання і   

радіаційного захвату нейтронів 
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Завершення обробки (рис. 2): 

 Вагові концентрації елементів 

 Діаграми мінерального складу порід 

 
Рисунок 2. Розподіл спектрів хімічних елементів і їх представлення у вигляді діаграми 

з мінеральним складом порід по розрізу свердловини 

 

Кожен спектр поділяється на лінійну комбінацію стандартних елементних спектрів - 

спектральних виходів. На даному етапі вводяться необхідні поправки за умов 

вимірювань. Коефіцієнти лінійної комбінації стандартних спектрів перетворюються на 

вагові частки елементів за алгоритмом модифікованої геохімічної моделі оксидів або 

шляхом інверсії вимірювань. Для оцінки мінералогічного складу з концентрацій 

елементів можуть використовуватися два методи. Перший метод – послідовної обробки 

SpectroLith*, заснований на емпіричних співвідношеннях між концентраціями 

елементів і концентраціями мінералів. Другий метод – використання ітеративного 

інверсійного алгоритму, наприклад, застосування багатокомпонентної одночасної 

інверсії комплексу ГІС в програмному модулі Techlog «Quanti ELAN». 

Висновки. Нове вимірювання FNXS, втілене тільки в приладі Pulsar, дозволяє 

впевнено диференціювати газонасичені колектори від нафто- і водонасичених, а також 

від щільних пропластків. Завдяки тому, що макроперетин непружного розсіювання 

швидких нейтронів не має специфічної чутливості до якого-небудь хімічного елемента, 
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значення параметра FNXS для твердої матриці, нафти й води можуть порівнюватись. 

Таким чином, це вимірювання дуже чутливе до інтервалів, насичених газом або водою. 

Як результат маємо надійне простеження наявності водонасичених пластів й 

поточної нафто-газонасиченості пласта в незалежності від товщини цементного каменю 

за експлуатаційною колоною (незважаючи на товщину цементу більше 5 см). 

 

1. https://www.slb.com/services/characterization/petrophysics/wireline/pulsar-spectroscopy.aspx 

2. https://www.slb.com/  

 

Рекомендовано до друку науковим керівником: Шабатурою О.В. (кандидат 

геологічних наук, асистент кафедри геофізики, ННІ «Інститут геології» Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка) 

 

Shevchenko Y., Shabatura O., NOVELTY AND PRACTICE OF RECEIVED 

PETROPHYSIC DATA BY THE «PULSAR», «SHLUMBERGER» IN CASED 

WELLS. 
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ГЕОХІМІЯ, МІНЕРАЛОГІЯ, ПЕТРОЛОГІЯ 
 

 

 

МІНЕРАЛОГО-ГЕОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КОЛЕКЦІЙНИХ ВЗІРЦІВ 

ХРИЗОКОЛИ 

 

 

Буджерак Н.Ю., студентка, 

Квасниця І.В., канд. геол .наук,  

доцент кафедри мінералогії, геохімії та петрографії, 

Омельченко А.М., канд. геол .наук,  

інженер кафедри мінералогії, геохімії та петрографії, 

ННІ «Інститут геології», Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка 

 
Наведено результати дослідження колекції зразків хризоколи за допомогою рентгено-

флуоресцентного методу. 

 

The results of chrysocolla collection study  using the X-ray fluorescence method are presented. 

 

Хризокола – типовий мінерал зони окиснення мідних родовищ. Через велику 

кількість механічних домішок її діагностика є досить складною, ускладнює задачу і 

схожість її з рядом інших мінералів – бірюзою, варисцитом, халцедоном.  

Метою даної роботи було вивчення зразків, що позиціонуються на ринку 

коштовного каміння як хризокола. 

Об'єктом дослідження стала колекція зразків з торгівельною назвою "хризокола", 

надана компанією Solidus. Хризокола колекції представлена зразками необробленої, 

обробленої (галтовка) сировини та зразками натічних агрегатів. 

Оскільки надана для дослідження хризокола є колекційними взірцями, то визначення 

хімічного складу було проведено недеструктивно за допомогою 

рентгенфлуоресцентного аналізу («ElvaX» виробництва фірми «Елватех», м. Київ) в 

навчально-наукової лабораторії рентгенівських і мікроскопічних досліджень кафедри 

мінералогії, геохімії та петрографії ННІ «Інститут геології» Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка.  

Досліджувані зразки хризоколи представлені двома колірними різновидами – світло-

зеленувата і темно-синьо-зелена хризокола (рис. 1). У світло забарвлених зразках 

хризоколи присутня велика частка механічних домішок (каолін?).  

Дослідження хімічного складу показали, що основними елементами-домішками у 

більшості зразків хризоколі є Fe, Ca, Sr, рідше Ti, V, S, As, U (рис.2). Для світло 

забарвленої хризоколи характерними домішками є U та As, для темнозабарвленої – S.  
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Рисунок 1. Фотографії деяких зразків досліджуваної хризоколи:  

а і в – провенанс зразків невідомий; б – Конго; г – Перу 
 

 

 
Рисунок 2. Спектри двох різноколірних зразків досліджуваної хризоколи  

(за даними рентгено-флуоресцентного аналізу) 

 

Такі особливості хімічного складу, за умови створення статистично значимої бази 

даних, дозволять встановлювати провенанс зразків присутніх на ринку коштовного 

а б 

в г 
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каміння, оскільки досить частим випадком є неповна атрибуція таких взірців. Тому 

подальші дослідження хризоколи передбачають більш детальне дослідження 

мікроелементів у складі хризоколи та створення бази даних щодо її хімічного складу, а 

також дослідження включень у даному мінералі. 
 

Рекомендовано до друку науковим керівником: Квасницею І.В. (кандидат геологічних 

наук, доцент кафедри мінералогії, геохімії та петрографії, ННІ «Інститут геології» 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка)  
 

Budzerak N., Kvasnytsia I., Omelchenko A., MINERALOGICAL AND 

GEOCHEMICAL STUDIES OF CHRYSOCOLLA COLLECTION SAMPLES. 

 

 

 

ПЕТРОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛАБРАДОРИТІВ ГОЛОВИНСЬКОГО ТИПУ 

 

Кравченко М.О., студент, 

ННІ «Інститут геології», Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка  
 

Наводяться результати досліджень мінерального складу та текстурно-структурних особливостей 

лабрадоритів головинського типу видобутих із різних родовищ Житомирської області. Виявлено 

характерні риси текстури, структури мінерального складу і особливості кристалів окремих мінералів в 

даних лабрадоритах. 

 

The study's results of the mineral composition and texture-structural features of the Golovin type 

labradorites are extracted from various deposits of Zhytomyr region. The characteristic features of the texture, 

structure, mineral composition and specificities of individual minerals crystals in the labradorite data are 

revealed. 

 

Лабрадорит – магматична глибинна гірська порода, яка складена більше ніж на 90% 

із лабрадору. Серед українських лабрадоритів виділяють головинський тип, що являє 

собою темно сіру крупно-гігантозернисту породу, яка включає кристали із зональною 

іризацією у синіх, жовтих, зелених, червоних кольорах [6].  

Вивченням особливостей українських лабрадоритів займалися Тарасенко В.Е., 

Агафонова Т.Н. Полканов А.А., Соболев В.С. [1-5]. Проте на сьогодні виникла потреба 

в гемологічній експертизі лабрадоритів, оскільки при візуальній схожості, видобуті з 

різних родовищ, вони мають різну вартість. 

Об’єктом досліджень були лабрадорити головинського типу, які розробляються на 

території Житомирської області (Головинське, Слободківстке, Горбулівське, 

Браженське, Добринське та Паромівське родовища) в межах Володарськ-Волинського 

масиву.  

Метою даної роботи було дослідити структурно-текстурні особливості, мінеральний 

склад лабрадоритів головинського типу, особливості кристалів породотвірних і рудних 

мінералів й з’ясувати можливість визначення місця видобутку (родовища) за цими 

ознаками.  

Досліджувалося 13 прозоро-полірованих шліфів під оптичним поляризаційним 

мікроскопом ЛОМО РП-1 та 5 прозоро-полірованих шліфів під растровим електронним 

мікроскопом РЕММА-202М в лабораторії рентгенівських методів досліджень на 

кафедрі мінералогії, геохімії та петрографії, аналітик – провідний інженер Андреєв О.В. 



IX Всеукраїнська молодіжна наукова конференція-школа  

«Сучасні проблеми наук про Землю» 

Київ, 16-19 квітня 2019 р. 

 138 

Встановлено, що для головинських лабрадоритів притаманна крупно-

гігантозерниста структура. Головним породоутворювальним мінералом є плагіоклаз, а 

другорядними – клінопіроксен, ортопіроксен, олівін, біотит, калієво-польові шпати. 

Серед вторинних мінералів встановлені карбонати, гідробіотит, ідингсит, як 

акцесорний зафіксовано апатит.  

Дослідивши зразки лабрадоритів головинського типу з шести родовищ 

Житомирської області, можна зробити висновок, що за текстурно-структурними 

особливостями та мінеральним складом однозначно визначити місце добування 

(родовище) даних лабрадоритів неможливо, оскільки всі вони мають схожий 

мінеральний склад та структуру. Але у двох зразках, відібраних на Паромівському та 

Слободкінському родовищах, в олівінових різновидах була помічена специфічна 

коронарна структура, яка не була зафіксованою у лабрадоритах з інших родовищ. 

Можливо для цих родовищ коронарна структура, яка в свою чергу свідчить про 

присутність олівіну в цій породі, є важливою діагностичною ознакою.  

Окрім того, в деяких шліфах із лабрадоритів, що досліджувались було помічено 

акцесорні і вторинні мінерали, які не були виявлені в інших зразках, але оскільки ці 

лабрадорити мають гігантозернисту структуру та нерівномірний розподіл мінералів, це 

не можна віднести до діагностичної ознаки.  

В результаті досліджень під растровим електронним мікроскопом зразків 

лабрадоритів з Головинського родовища була помічена паралельно-смугаста зміна 

складу піроксену, із обернено-пропорційним коливанням кількості кальцію та заліза, 

що може виступати діагностичною ознакою клінопіроксенів в лабрадоритах цього 

типу. Для основної темно-сірої маси характерна наявність в своєму складі більшої 

кількості Ca і меншої Fe, у порівнянні з світлими смугами (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 6. "Смугастість" зерна піроксену у лабрадориті Головинського родовища:  

1 – підвищений вміст Ca і понижений Fe, в порівнянні з 2.  

 

Встановлено, що для більш точних і однозначних результатів необхідно 

використовувати як мінімум 6 шліфів на один зразок. 

Оскільки досліджень лише під оптичним мікроскопом виявилось недостатньо для 

точної діагностики місця видобутку лабрадоритів головинського типу, то в 

Pl 

Px 

1 

2 
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подальшому планується провести більш детальне вивчення особливостей рудних і 

головних породоутворюючих мінералів лабрадоритів головинського типу за 

допомогою растрового електронного мікроскопу. 

 

1. Агафонова Т.Н. Иризирующие лабрадоры и другие цветные камни 

правобережной Украины: Автореф.дис...д-ра геол-мин.наук: 127 / Киевский 

у-т.– К.,1969.– 37с. 

2. Личак И.Л. Петрология Коростенского плутона.– К.:Наук.думка, 1983.– 246с. 

3. Полканов А.А. Плутон габро-лабрадоритов Волыни УССР. – Л.: Изд-во  

Ленингр.гос.ун-та, 1948.– 80с. 

4. Соболев В.С. Петрология восточной части сложного Коростенского плутона.–

Львов: Львовск.у-т, 1947.– 140с. 

5. Тарасенко В.Е. О горных породах семейства габбро из Радомысльского и 

Житомирского уездов Киевской и Волынской губернии // Зап.Киев.о-ва 

естествоиспытателей.– 1895.– Т.15, Вып.1.– 347с. 

6. Цветные камни Украины  / Ю.В.Семенченко, Т.Н.Агафонова, И.С.Солонинко и 

др. // – К.: Будівельник, 1974. – 188с. 

 

Рекомендовано до друку науковим керівником: Павловою О.О. (кандидат геологічних 

наук, асистент кафедри мінералогії, геохімії та петрографії, ННІ «Інститут геології» 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка)  

 

Kravchenko M., PETROGRAPHIC CHARACTERISTICS OF THE GOLOVIN 

TYPE LABRADORITES. 

 

 

 

ПЕТРОГРАФІЯ ГРАНІТОЇДІВ BARCHANS 

(АРГЕНТИНСЬКІ ОСТРОВИ, ЗАХІДНА АНТАРКТИКА) 

 

Марущенко О.Л., студентка, 

Митрохин О.В., доктор геол. наук,  

професор кафедри мінералогії, геохімії та петрографії,  

ННІ «Інститут геології», Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка  

 
Авторами досліджувалися мінералого-петрографічні особливості гранітоїдів островів Бархани 

(Західна Антарктика). Було виявлено характерні риси текстури, структури, мінеральний склад, а 

також деякі особливості хімізму головних породотвірних та акцесорних мінералів. На підставі 

виконаних робіт зроблено висновок, що  гранітоїди Barchans відповідають гранітам I-типу.  
 
The authors examined the mineralogical and petrographic features of granitoids of the Barchans Islands 

(West Antarctica). The features of the structure, texture and mineral composition of granitoids, , as well as some 

peculiarities of the chemistry of the main and accessory minerals of the rocks were investigated. On the basis of 

the performed work, it was concluded that Barchans granitoids  correspond to I-type granitoids. 

 

Аргентинські острови знаходяться біля західного узбережжя Антарктичного 

півострова у координатах між 65
o
13` - 65

o
16` півд.ш та 64

o
13` - 64

o
20`зх.д. На одному з 

них – о. Галіндез, розташована Українська антарктична станція «Академік 

Вернадський» (УАС). У геологічній будові Аргентинських островів переважають 
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верхньо-юрські вулканічні породи та гранітоїди палеогенового віку. Під час польових 

робіт в Антарктиді у 2017 році Митрохиним О.В. були вперше виявлені осадові породи 

на Аргентинських островах, зокрема на острові Корнер. Острівна група The Barchans 

знаходиться у 2 км західніше УАС. Значна частина островів The Barchans складена 

гранітоїдами та лише на сході найбільшого з островів гранітоїди контактують з смугою 

з більш давніх вулканітів. Умови залягання та петрографія гранітоїдів Barchans 

охарактеризовані у [1-2]. Однак мінералогія цих гранітоїдів, за виключенням 

породотвірних мінералів та кварц-магнетитової гідротермальної мінералізації, 

практично не досліджувалася. Метою роботи дослідження мінералого-петрографічних 

особливостей гранітоїдів Barchans. Даний факт, що ці гранітоїди маловивчені та їх 

положення в стратиграфічній схемі не визначене – і визначає проблему регіональних 

досліджень у районі, що досліджується. У зв’язку з тим, що останнім часом 

спостерігається значний розвиток антарктичних досліджень, наявність цієї проблеми і 

визначає важливість цього дослідження. 

Кам’яний матеріал для дослідження був наданий співробітниками Національного 

антарктичного наукового центру (НАНЦ) Бахмутовим В.Г. та Буртним П.О. Усього 

було передано 16 зразків, що і були використані в дослідженні. Методи, що 

застосовувалиcя включали оптичну мікроскопію, електронну мікроскопію та 

електронно-зондовий аналіз.  

Гранітоїди Barchans мають сірий колір, масивну текстуру та середньозернисту 

структуру. Мікроструктура визначається як гіпідіоморфнозерниста гранітова. На 

окремих ділянках виявлено елементи монцонітової структури з пойкілітовими 

включеннями плагіоклазу в калі шпаті. За даними вибірки гранітоїдів островів Бархани-

Фордж у координатах QAP (Streckeisen, A., 1979) породи відносяться до гранодіоритів 

(Рисунок 1). Та один зразок є кварцовий монцодіорит. Кількісний мінеральний склад, 

що був визначений за допомогою інтеграційного столика Андіна, наступний: головні 

породотворні мінерали – плагіоклаз (58,3-60%), калієвий польовий шпат (8,6-15,9%) та 

кварц (9,8-18,2%); другорядні – біотит (5,3-7%), амфіболи (5-7%), інші (1,9-2,6%).  

Акцесорні мінерали представлені магнетитом, ільменітом, сфеном, епідотом, ортитом, 

клінопіроксеном, хлор-апатитом,  цирконом та торитом. Плагіоклаз у зразках має 

ідіоморфні табличасті зерна, характеризується прямою зональністю. Присутня 

варіативність складу в межах зерна, що була встановлена електронно-зондовим 

мікроаналізом. Ядра – більш основні An55-56, а крайові частини – кислі An20-21. Кварц 

знаходиться в зернах інших мінералів у вигляді пойкілітових включень, має  

ізометричні зерна, розміри яких до 0,07мм і проявляє ідіоморфізм. Присутні також 

зерна, що  мають більші розміри до 0,7-1мм та неправильну форму. Згасання кварцу 

пряме в більшості випадків чи хвилясте. Мікрозондовий аналіз виявляє такі варіації 

складу калі шпату – Or98-99,9Ab2-0,1. Клінопіроксен в шліфі ксеноморфний та має 

реакційні зв’язки з роговою обманкою. Епідот є вторинним мінералом та знаходиться в 

асоціації з біотитом, сфеном та магнетитом. Електронно-зондовим аналізом 

діагностовано ламелярні структури розпаду титаномагнетиту на ільменіт та магнетит. 
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Рисунок 1. Мінеральний склад гранітоїдів Barchans. Діаграма побудована в 

координатах QAP(Streckeisen, A. 1979.) за даними вибірки гранітоїдів островів 

Бархани-Фордж: 1– результати досліджень D.H.Ellioth [1], 2 – оригінальні дані автора 

 

На підставі виконаних робіт зроблено висновок, що мінералого-петрографічні 

особливості гранітоїдів Barchans відповідають гранітам I-типу (І-type granitoids), про це 

свідчить комплекс таких ознак: наявність плагіоклазу високої основності, присутність 

рогової обманки, піроксену та сфену, серед акцесорних мінералів – епідот-апатитова та 

ільменіт магнетитова мінералізації. Автором вперше виявлено торієву мінералізацію в 

гранітоїдах Barchans, що відслонюються на Аргентинських островах Західної 

Антарктики. Силікат торію, який діагностований як торит, знаходиться у гранітоїдах в 

акцесорних кількостях. Зроблено висновок про можливість знаходження торієвих 

мінералів в інших місцях розповсюдження гранітоїдів такого типу.  
 

1. Elliot D.H. The petrology of the Argentine Islands. – London : British Antarctic Survey, 

1964. –Vol. 41. – 31 p.  

2. Hawkes D.D., Littlefair M.J. An occurrence of molybdenum, copper, and iron 

mineralization in the Argentine Islands, West Antarctica // Economic Geology. – 1981. 

– Vol. 76, № 4. – P. 898–904.  

 

Рекомендовано до друку науковим керівником: Митрохиним О.В. (доктор 

геологічних наук, професор кафедри мінералогії, геохімії та петрографії, ННІ 

«Інститут геології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка) 

 

Marushchenko O., Mytrokhyn O., PETROGRAPHY OF BARCHANS GRANITOIDS 

(THE ARGENTINE ISLANDS, WEST ANTARCTICA). 

 

 

 

МІНЕРАЛОГО-ГЕОХІМІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗРАЗКІВ «БІЛИХ КУРЦІВ»  

ПІВДЕННО-КИТАЙСЬКОГО МОРЯ 

 

Михайлова О.А.,студентка, 

Омельчук О.В., канд. геол.-мін. наук, 

доцент кафедри геології родовищ корисних копалин 

Шнюков С.Є., доктор геол.наук, 

завідувач кафедри мінералогії, геохімії та петрографії, 
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ННІ «Інститут геології», Київський національний 

університет імені Тараса 

 
В даній роботі наводяться результати мінералого-геохімічного дослідження (метод 

рентгенофлуоресцентний аналіз) зразків «білих курців» Південно-Китайського моря. Встановлено 

мінеральний склад, де в одному зі зразків за отриманими результатами рентгено-флуоресцентного 

аналізу була зафіксована аномалія Сe. 

 
The presents results of the mineralogical-geochemical analyis (EDXRF) of the samples of «white smokers» 

of the South China Sea.  The mineral composition, established, by EDXRF suggests that one of the samples 

contains Ce anomaly. 
 

З часом видобуток корисних копалин може переміститися на дно океану. Один з 

перших районів, де вже в доступному для огляду майбутньому могли б розпочатися 

подібні розробки є окремі ділянки (осьові частини) серединно-океанічних хребтів. Саме 

там знаходяться унікальні утворення, відомі під назвою «чорні курці», в яких йде 

процес сучасного рудоутворення. «Курці» являють собою гідротермальні споруди 

(трубоподібні утворення) на дні океану, з жерла яких виділяються гарячі 

високомінералізовані водні розчини. Відкриті в кінці 70х років ХХ ст. вони є об'єктом 

чисельних досліджень. Однака є і інші види «курців». В даній роботі  досліджуються 

«білі курці». 

 Метою даної роботи є мінералого-геохімічне дослідження зразків «білих курців» 

Південно-Китайського моря  та взаємозв'язок їх складу і місця знаходження. 

Для досліджень було застосовано метод рентгено-флуоресцентний аналіз (СРМ-25, 

СЕР-01),аналітики: Загородній В.В; Андрєєв О.В.; Омельченко А.М. Підготовка зразків 

і дослідження були виконані в Навчально-наукової лабораторії рентгенівських і 

мікроскопічних досліджень кафедри мінералогії, геохімії та петрографії ННІ «Інститут 

геології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Було досліджено шість зразків «білих курців» Південно-Китайського моря, наданих 

доцентом кафедри геології родовищ корисних копалин Омельчуком О.В. Зразки курців 

представляють собою трубоподібні утворення з розмірами 20 х 25см і 27 х 5см та 

діаметром 2,5 і 7 см (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Фотографії досліджуваних зразків «білих курців»  

Південно-Китайського моря. 

  

За даними рентгено-флуоресцентного аналізу зразків «білих курців» Південно-

Китайського моря склад курців представлений переважно карбонатами кальцію і 

магнію (табл.1). Виявлені також і глинисті компоненти, з якими, скоріш за все, і 

пов’язані зафіксовані вмісти MnO і Fe2O (табл.1).  

Надлишок карбонатів, наявність глинистих та кремнеземистих частинок можна 

пов’язати з надходженням теригенного матеріалу, який захоплювався з донних 
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відкладів при формуванні курців. Зважаючи на високий вміст глинозему і кремнезему у 

зразках, найвірогідніше, теригенний матеріал складається переважно з каолініту та 

кварцу. З теригенним матеріалом також вірогідно пов'язані і зафіксовані вмісти SiO2, 

TiO2, Al2O3, K2O, Na2O. 

 

Таблиця 1. Хімічний склад зразків «білих курців» 

Південно-Китайського моря за даними рентгенофлуоресцентного аналізу, wt% 

 
Опис зразка Поро-

да 
Si

O2 
TiO2 Al2O3 Fe2

O3 
Mn

O 
MgO CaO Na2

O 
K2

O 
P2O

5 
S Cl H2O- ppp 

1.Підводний 

канал 

діаметром 2,5 
см; верхня 

зовнішня 

частина 

Гли-

нис-

тий 
піско-

вик 

35,

03 
0,35 8,07 1,95 0,05 10,92 16,89 1,18 1,23 0,14 0,05 0,02 0,71 23,00 

2.Підводний 

канал 

діаметром 2,5 
см; зовнішня  

нижня частина 

Гли-

нис-

тий 
піско-

вик 

33,

34 
0,33 7,60 1,87 0,04 11,16 17,58 1,10 1,17 0,15 0,03 0,02 0,45 24,74 

3.Канал 
діаметром 2,5 

см; внутрішня  

нижня частина 

Гли-
нис-

тий 

піско-
вик 

29,
72 

0,30 6,50 1,70 0,04 12,25 19,49 1,04 1,03 0,15 0,04 0,02 0,44 26,89 

4.Канал  

діаметром 7 см 

Розміри 
20х25см; 

внутрішня 

частина 

Алев-

рит  
21,

10 
0,27 5,78 4,70 0,49 7,45 24,64 1,14 0,96 0,39 0,01 0,03 1,06 31,57 

5.Трубка, 

27х5см; 

зовнішня 

частина 

Алев-

рит 
піско-

вик 

30,

15 
0,36 7,90 2,67 0,49 5,46 23,70 1,19 1,25 0,11 0,02 0,04 1,00 25,25 

6.Трубка, 

27х5см; 

внутрішня  
частина 

Алев-

рит 
18,

01 
0,23 4,54 1,54 0,26 3,45 35,09 1,16 0,68 0,07 0,01 0,03 0,78 33,76 

 

За даними рентгено-флуоресцентного аналізу із зразків «білих курців» Південно-

Китайського серед групи мікроелементів, слід окремо виділити групу лантаноїдів 

(табл.2) і зокрема церій, вміст якого має тісний зв'язок кремнеземом, а отже, відображає 

вміст теригенного матеріалу в зразках (рис.2). Серед досліджених зразків лише в 

одному було зафіксовано аномальний Сe, останній можна пов'язати з річковим виносом 

теригенного матеріалу.  
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Рисунок.2. Геохімічні характеристики досліджуваних зразків «білих курців» 

 

Таблиця 2. Вміст мікроелементів за даними рентгено-флуоресцентного аналізу, ppm 

 

№ Опис 

зразка Порода Fe Ni Cu Zn Ga As Br Rb Sr Y Zr Nb Pb I Ba La Ce Pr Nd Cean 

1 
верхня 

зовнішня 

частина 
Глинистий 

пісковик 12386 11 2 42 4 0 8 42 535 10 147 4 10 18 197 18 26 3 8 0,78 

2 
зовнішня  

нижня 

частина 
Глинистий 

пісковик 12888 7 1 38 5 0 10 44 531 10 130 3 10 20 184 13 26 2 8 1,01 

3 
внутрішня  

нижня 

частина 
Глинистий 

пісковик 11284 2 2 32 4 0 11 38 594 9 118 3 10 16 166 15 27 1 8 0,94 

4 внутрішня 

частина 
Алеврит  
 

34667 11 0 53 5 36 10 33 493 12 71 3 9 24 145 12 20 1 6 0,88 

5 зовнішня 

частина 
Алеврит 
піщаний 18894 36 4 56 4 14 21 47 1684 8 122 2 9 45 178 10 33 0 7 1,62 

6 внутрішня  

частина Алеврит 10843 37 3 44 1 12 24 26 5004 0 35 5 3 45 103 7 17 0 5 1,18 

 

Отже, за результатами дослідження зразків «білих курців» Південно-Китайського 

моря встановлено, що переважаюча їх складова представлена переважно карбонатами 

кальцію і магнію, а також глинистими компонентами. Також слід відмітити наявність 

аномального вмісту Сe в одному з зразкі.  

 

Рекомендовано до друку науковим керівником: Шнюковим С.Є. (доктор геологічних 

наук, завідувач кафедри мінералогії, геохімії та петрографії, ННІ «Інститут геології» 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка) 

 

Mykhailova O., Omelchuk A., Shnyukov S., THE PRESENTS RESULTS OF THE 

MINERALOGICAL-GEOCHEMICAL ANALYIS (EDXRF) OF THE SAMPLES OF 

«WHITE SMOKERS» OF THE SOUTH CHINA SEA. 
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КРИСТАЛОХІМІЯ КАЛЬЦІЄВИХ АМФІБОЛІВ В ЕНДЕРБІТ-

ЧАРНОКІТОВИХ ПОРОДАХ ГАЙВОРОНСЬКОГО КОМПЛЕКСУ  

 

Мороз Є.С., аспірант, 

Львівський національний університет  

імені Івана Франка 

 
Паргасити в породах Гайворонського комплексу формувалися після становлення ендербітів в ході їх 

чарнокітизації та формування гранулітів. Паргасити є результатом початкової реакційної взаємодії 

флюїду (розплаву), збагаченого K, Al, Fe, Cl, CO2, P, із ендербітами у процесі ультраметаморфічного 

перетворення порід на межі 2.0 млрд років.   

 

Amphiboles in the rocks of the Gaivoron complex were formed after the formation of the enderbites during 

them charnockitization and  formation of granulites. Pargasite is the result of the initial reactive interaction of a 

fluid (melt) enriched with K, Al, Fe, Cl, CO2, P, with enderbites during high-grare metamorphism in 2.0 Ga 

 

Гайворонський комплекс [1, 3], поширений в межах Дністрово-Бузького блоку 

Українського щита, складений ендербіт-чарнокітовими породами, що перетинаються 

мафічними дайками [1, 2, 4], зонами розвитку гранітних пегматитів, гранат-біотитових 

гнейсів. Ендербіт-чарнокітовий комплекс характеризується смугастою текстурою, що 

зумовлена тонким чергуванням меланократових і мезократових  порід 

(двопіроксенових кристалосланців) з лейкократовими та присутністю реліктів 

ультраосновних порід.  

Формування гайворонського комплексу охоплювало часовий інтервал 3.65- 

2.0 млрд.років [2, 6]. Мафічні дайки були піддані гранулітовому метаморфізму віком 

2.0 млрд. років [4].   

Кальцієві амфіболи, що звичайно описуються як рогова обманка, майже постійною 

присутні в ендербітах, чарнокітах, кристалічних сланцях та мафічних дайках [1] і 

відсутнія в гранат-біотитових гнейсах та пегматитах. 

Наші дослідження дозволяють стверджувати, що амфіболи в породах 

гайворонського комплексу формувалися після становлення ендербітів в ході їх 

чарнокітизаціїі та формування гранулітів. Вони заміщують високотемпературні 

клінопіроксени із структурами розпаду твердих розчинів. Для амфіболів характерний 

парагенезис із гіперстеном, ортоклазом, альбітом, магнетитом та карбонатами. Самі ж 

амфіболи заміщуються парагенезисом гіперстену  авгіт + плагіоклаз + ільменіт + 

гранат із формуванням реакційних облямівок.   

Нами виконані дослідження хімічного складу амфіболів методом мікрозондового 

рентгеноструктурного аналізу (EDS - сканувальний електронний мікроскоп-аналізатор 

РЕММА 102-02; WDS – FE-мікрозондовий аналізатор JEOL JXA 8530F ) у породах 

гайворонського комплексу, поширених в каменоломнях Одеська та Козачий Яр: 

піроксеніти, двопіроксен-плагіоклазові кристалосланці, ендербіти, гранатові ендербіти, 

ендербіто-чарнокіти та мафічні дайки. Виборка включає 78 аналізів із 8 проб. 

Переважна більшість аналізів на класифікакаційній діаграмі амфіболів [5]  

знаходиться в полі паргаситу (рис. 1а). Деякі амфіболи за своїм складом відносяться до 

магнезіо-гастінгситу, титан-паргаситу, феро-паргаситу, калій-феро-паргаситу, калій-

феро-хлор-саданагіту. 
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Рисунок 1. Варіації хімічного складу кальцієвих амфіболів у породах каменоломень 

Козачий Яр та Одеська; а) класифікаційна діаграма кальцієвих амфіболів за [5],  

b) відношення варіацій 
A
K/(K+Na) і 

C
Fe

tot
/(Fe

tot
+Mg) в паргаситі. 

 

Співвідношення Mg/Fe у паргаситів залежить від магнезіальності піроксенів, що 

заміщуються і зростає із збільшенням частки калійшпату в складі породи. 

Співвідношення K/Na паргаситів прямо залежить від вмісту калійшпату в породі та 

зростає із переходом від двопіроксенових сланців до гранулітів із калійшпат-

кварцовими смугами. В субстраті по піроксенах  на віддалені від кварц-калішпатового 

парагенезису формується натрієвий паргасит. У цьому ж напрямку зростає вміст хлору. 

Максимальні вмісти калію, феруму та хлору у складі амфіболів спостерігаються у 

мафічній дайці в місці її перетину жилою чарнокітового пегматиту, де зустрінутий 

калій-феро-паргасит і калій-хлор-саданагіт.  

Паргасити Гайворонського комплексу є результатом початкової реакційної взаємодії 

флюїду (розплаву), збагаченого K, Al, Fe, Cl, CO2, P, із ендербітами у процесі 

ультраметаморфічного перетворення порід на межі 2.0 млрд років.   
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ENDERBITE-CHARNOCKITE ROCKS OF THE GAIVORONSKY COMPLEX. 

 

 

 

СТРУКТУРНО-РЕЧОВИННІ ОСОБЛИВОСТІ ВІДКЛАДІВ НИЖНЬОГО 

МАЙКОПУ СТРУКТУРИ СУББОТІНА (ПІВДЕННОКЕРЧЕНСЬКИЙ ПРОГИН) 

 

Ревер А.О., інженер II кат. 

Інститут геології і геохімії  

горючих копалин НАН України 

 
В даній роботі наведено результати комплексних літологічних досліджень відкладів нижнього 

майкопу, які розкриті на площі Субботіна. Встановлено що досліджувані породи сформувались в умовах 

нестабільного, активного гідродинамічного режиму з періодичною активізацією теригенного скиду в 

періоди тектонічної (сейсмічної) активізації. 

 

In the given work the results of complex lithological research of the deposits of the lower maykop, which are 

discovered on the Subbotina area, are presented. It was established that the studied deposits were formed under 

conditions of an unstable, active hydrodynamic regime with the periodic activation of the terrigenous skid 

during periods of the tectonic (seismic) activity. 

 

Відкриття нафтового покладу у нижньомайкопських відкладах 

Південнокерченського прогину (площа Субботіна) засвідчує 

вуглеводнеперспективність осадових утворень олігоценового віку цього району. 

Для з’ясування особливостей розвитку порід-колекторів на структурі Субботіна та в 

подальшому в інших ділянках прогину необхідне комплексне поглиблене вивчення 

літології майкопських відкладів. В даній публікації наведено результати літолого-

петрографічних, структурно-текстурних, мінералогічних досліджень відкладів 

нижнього майкопу, які розкриті на площі Субботіна. Генетична інтерпретація цих 

даних стане основою для реконструкції умов формування перспективного 

нижньомайкопського комплексу не тільки району згаданої площі, але і в цілому 

прикерченського шельфу Чорного моря. 

Основною складовою нижньомайкопської товщі в межах структури Субботіна є 

аргіліти, які різняться за вмістом псамо-алевритової та карбонатної складових. Для 

нижньої та середньої частин розрізу характерні прошарки дрібнозернистих пісковиків 

та алевролітів. Як правило, ці породи темно-сірого до чорного кольору, щільні, слабо 
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вапнисті, з окремими включеннями детриту та гніздами піриту, інколи тріщинуваті або 

з дзеркалами ковзання. 

За результатами гранулометричного аналізу пісковики представлені 

дрібнозернистими різновидами: середній діаметр зерен 0,12-0,14 мм. Для порід 

характерна домішка алевритового матеріалу (середній діаметр зерен 0,08-0,1 мм), вміст 

якої може досягати 39 %. За розподілом фракцій пісковики можна віднести до погано- 

або середньовідсортованих відмін. 

Алевроліти здебільшого крупно- та дрібнозернисті, глинисті (до 32 %) або піскуваті 

(до 36 %). Їх матрикс формують зерна середнього діаметру 0,05-0,08 мм. Кластичний 

матеріал є середньовідсортованим. 

Для аргілітів цього регіону характерні алевритисті (1-10 %), в меншій мірі піскуваті 

(1-5 %) відміни. Середній діаметр уламкового матеріалу коливається в межах від 0,01 

до 0,04 мм (в піскуватих різновидах до 0,07 мм). 

В результаті структурно текстурного аналізу взірців із св. Субботіна-2 виділено три 

основні типи текстур. Найбільш типовою є хвилясто-шарувата чи хвилясто-

лінзоподібна, яка фіксується у переважній більшості досліджених літотипів. Вона 

зумовлена перешаруванням міліметрових (1-5 мм) прошарків темних аргілітів та 

світліших алевролітів або дрібнозернистих пісковиків. Текстури скаламучення та 

підводного сповзання осадів (конволютна шаруватість) характеризуються значно 

меншою поширеністю (в порівнянні з вище згаданою) та сформовані лінзоподібними 

прошарками алевролітів і пісковиків потужністю до 5,0 см в основній пелітовій масі. 

Найменш розповсюдженою є масивна текстура, яка притаманна дрібно- 

середньозернистим  пісковикам з середньої частини розрізу товщі. Слід відмітити 

наявність локальних ділянок в породах де виявлені всі елементи, характерні 

класичному дрібнозернистому турбідітовому циклу Боума (потужність 10 см), з 

типовими текстурами відтиску води з прошарку пелагічних мулів. 

За результатами напівкількісного аналізу данних рентгендифрактометричних 

досліджень, згідно методики І. Д. Зхуса та В. В. Бахтіна, виділено три типові асоціації 

мінералів підкласу шаруватих диметасилікатів: гідрослюдисту, хлоритову і змішану 

(вміст домінуючого компонента понад 55-70 %). Для цих асоціацій характерні певні 

вікові особливості розвитку: гідрослюдиста і хлоритова – притаманні нижній та 

середній частинам нижньомайкопської товщі, а змішана – верхній. Це, ймовірно, вказує 

на мінливість динаміки теригенного скиду та його перерозподілу течіями у кінцевій 

водоймі. 

Математична інтерпретація результатів гранулометричного аналізу порід 

(факторний аналіз, метод головних компонент), дозволила схарактеризувати не тільки 

тип потоку (турбулентний чи ламінарний), котрий існував в седиментаційному басейні, 

але й оцінити швидкість течії. Більшість точок-проб локалізовані у нішах трьох 

фаціальних зон: «сильний накат хвиль», «вихід хвиль на мілину» та «сильні річкові 

потоки або вздовжберегові течії». При цьому найбільш поширеними є утворення 

фаціальних зон «вихід хвиль на мілину» та «сильний накат хвиль», тобто водотоків 

турбулентного типу з доволі високими швидкостями течій. Згідно динамогенетичної 

діаграми Пассега, теригенний матеріал переносився переважно у вигляді однорідної та 

градаційної суспензій. 

Таким чином результати проведених досліджень вказують, що формування осадових 

утворень нижньомайкопського віку на території Південнокерченського прогину (район 

площі Субботіна) відбувалось в умовах нестабільного, активного гідродинамічного 

режиму з періодичною активізацією теригенного скиду в періоди тектонічної 

(сейсмічної) активізації. 
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Наведено результати дослідження хімічного складу імітацій нефриту з природного каміння за 

даними рентгено-флуоресцентного аналізу та їх мінералогічні особливості. 

 

The research focuses on studying the chemical composition and mineralogical features of nephrite imitations 

by means of XRF analysis.  

 

Нефрит можна вважати культовим мінералом в історії людства. Наприклад, в 

культурі Китаю йому і досі відводять найголовніше місце серед мінералів, а певний час  

цінували дорожче за золото [3]. Так високо він оцінюється завдяки такій унікальній 

фізичній властивості як в’язкість, що обумовлена структурою даного мінералу [1].  

Нефрит – дрібнокристалічний, сплутано-волокнистий агрегат мінералів актиноліту 

та тремоліту, що утворюють безперервний ізоморфний ряд [2]. Саме ця волокниста 

побудова амфіболу дозволяє майстрам надавати виробам з нефриту 

найрізноманітніших форм. Як відомо з історії, найчастіше намагаються імітувати 

іншими природними і штучними матеріалами саме той мінерал, що має великий попит. 

На сьогодні на світовому ринку коштовного каміння присутня чимала кількість 

імітацій нефриту як природними, так і штучно створеними матеріалами, тому 

встановлення природи таких взірців та, що важливо, неруйнівна і швидка ідентифікація 

є нагальним питанням. 

Метою даної роботи було вивчення діагностичних особливостей нефриту і 

з’ясування можливостей недеструктивної та експресної ідентифікації його імітацій 

природними матеріалами. 

Методами реалізації слугували недеструктивні гемологічні дослідження 

(макроскопічна діагностика кольору, блиску, характеру поверхні зразка, текстурно-

структурних особливостей, рентгено-флуоресцентний аналіз (ElvaX, аналітик 

Андреєв О.В.).  

Об'єктом дослідження стала приватна колекція зразків надана компанією Solidus. Всі 

досліджувані зразки колекції позиціонувалися як нефрит, деякі з них мали географічну 

прив’язку (Китай, Росія, Канада), що відповідає регіонам-постачальникам нефриту на 

сучасний ринок. 

Зразки розрізняються за кольором (від світло-жовто-зеленого (рис. 1а) через 

класичний смарагдово-зелений (рис. 1б) до чорного (рис. 1в)).  
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Рисунок 1. Відмінності у забарвленні зразків, які виступають під торгівельною назвою 

«нефрит»: а – світло-жовтий колір, б – смарагдово-зелений колір, в – чорний колір 

 

За результатами рентгено-флуоресцентного аналізу виявлено, що з десяти 

досліджуваних зразків чотири виявилися справжніми нефритами. На початку 

досліджень був виділений зразок-еталон (рис. 2), з яким порівнювалися всі інші. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Зразок природного нефриту та його спектр  

(за даними рентгено-флуоресцентного аналізу) 
 

Варто зазначити, що за хімічним складом досліджуваний нефрит можна віднести до 

власне актиноліту, оскільки магній, відповідальний за тремолітову складову, відсутній. 

Решта зразків відповідають за складом лужному амфіболу (арфведсоніт) та мінералам 

групи хлоритів (шамозит) (рис.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 3. Спектр імітації нефриту природними матеріалами (амфіболами) 

 (за даними рентгено-флуоресцентного аналізу) 

 

Цікавою знахідкою стала імітація з авантюринового кварцу (рис. 4), що за кольором 

не відрізняється від нефриту.  
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Рисунок 4. Авантюриновий кварц і його спектр  

(за даними рентгено-флуоресцентного аналізу) 

 

Таким чином, за результатами проведених досліджень можна зазначити, що вивчені 

зразки, які представлені на ринку коштовного каміння України під торгівельною 

назвою "нефрит" насправді здебільшого є схожими за кольором амфіболами і 

хлоритами та авантюриновим кварцом. До проведення досліджень очікувалося знайти 

під торгівельною назвою «нефрит» такий мінерал, як жадеїт (піроксен NaAlSi2O6), який 

часто помилково прирівнюють до нефриту через схожі фізичні властивості і історичну 

плутанину в термінах.  

Подальші дослідження мають за мету встановити особливості хімічного складу 

нефриту з різних родовищ світу та можливість використання цих особливостей для 

вирішення питання провенансу. 

 

Автори висловлюють подяку компанії Solidus за надану для досліджень колекцію 

зразків нефриту і його імітацій. 
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ПЕТРОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГРАНІТ-РАПАКІВІ ТА 

РАПАКІВІПОДІБНИХ ГІРСЬКИХ ПОРІД 

 (НА ПРИКЛАДІ РАПАКІВІПОДІБНИХ ПОРІД КОРОСТЕНСЬКОГО 
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Дана робота присвячена петрографічному дослідженню граніт-рапаківі та рапаківіподібних порід 

Коростенського плутону УЩ та аналізу їх характеристик із подібними породами Балтійського щита. В 

результаті досліджень встановлені основні відміни та особливості будови цих порід . 

 

In this paper proposes an analysis  to the petrographic study of granite rapacivi  and rapakivi-like rocks of 

the Korosten pluton US and analysis of their characteristics with similar rocks of the Baltic Shield. As a result of 

the research, the main abdomen and features of the structure of these rocks have been established. 

  

Проблема генезису гранітів-рапаківі та споріднених до них порід за даними 

ЮНЕСКО має пріоритетний характер в світовій геології, приймаючи до уваги той факт, 

що їх масиви займають значну частину земної кори (до 36%) і те що вони відіграють 

велику роль у докембрійській еволюції літосфери. З гранітами-рапаківі у просторі і у 

часі асоціюють рудні родовища та такі породи, як габро-анортозити, лужні та 

нефелінові сієніти, гібридні магматичні та метасоматичні породи. За останніми даними, 

відомо, що загальною характеристикою для всіх граніт-рапаківі асоціацій, є зародження 

їх в межах  кратонізованих плит [1]  в умовах розтягнення земної кори.  

Об’єктом дослідження були шліфи порід відібраних на Коростенському плутоні 

УЩ. 

Шліфи досліджувались під поляризаційним мікроскопом РП-1 на кафедрі 

мінералогії, геохімії та петрографії. 

В результаті дослідження виділені два етапи формування структур – первинні та 

вторинні структури, виявлені особливості мінерального складу порід. До вторинних 

структур відносяться гранофірові, пойкілітові та мірмекітові структури. Породи, в 

основному,  складаються із кварцу, плагіоклазу, калієвого польового шпату (мікроклін), 

біотиту. Акцесорні мінерали представлені апатитом, цирконом, сфеном, флюоритом та 

рудними – магнетитом.  

Мінеральний склад овоїдів в породах, що розглядались в цій роботі, є  

полімінеральним, із перевагою у складі  кварцу та плагіоклазу, іноді присутній біотит, 

характерним  є те, що вони починають свою кристалізацію із середини овоїдів.  

 

 

 

 

 

                                  

                                

 

 

                                     Рисунок 1. Гранофірові проростки 
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Граніт-рапаківі Салтинського та Виборзького масивів характеризуються овоїдами, 

що складаються виключно їз олігоклазів та мають гранофірові проростки.     

Особливістю граніт-рапаківі Коростенського плутону є пойкілітовий тип обростання 

(рис. 2).  
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Рисунок 2. Пойкілітовий тип обростання 

 

Серед граніт-рапаківі Коростенського плутону виділяються породи з  таблитчастою 

формою порфіровидних вкраплеників, що вирізняє їх серед інших подібних порід. 

Таблитчасті кристали мають здвійникований мікроклін, який обростає гранофірами 

(рис. 3) кварц-олігоклазового складу.  

 

 

 

 

                        

 

                               

 

 

Рисунок 3. Мікроклін, що обростає гранофірами 

 

Подібні породи Салтинського і Виборського масивів мають яйцеподібну будову 

(рис. 4), внутрішня частина порфіроподібних вкраплеників складена із мікрокліну, а 

зовнішня оторочка із плагіоклазу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. Овоїдна структура 
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У породах, що досліджувались можна спостерігати прояв трьох стадій утворення , а 

саме: ранньомагматична, гідротермальна і постмагматична. Ранньомагматична стадія 

характеризується непостійним складом плагіоклазу і біотиту, а також наявністю 

процесів пелітизації які  свідчать про їхню спільну кристалізацію в овоїді калі шпату 

[2]. 

Таким чином, за результатами проведених досліджень авторами надана 

петрографічна характеристика та виявлені особливості будови граніт-рапаківі, в шліфах 

порід, що досліджувались. Структурною особливістю будови є форма овоїдів від 

овальної до таблитчастої, змінним є мінеральний склад цих овоїдів.  

 

1. Личак І.Л.  Петрология Коростенского плутона – Київ: Наукова думка, 1983р., 

248с.  

2. Петрология Малинского массива рапакиви (Коростенский плутон) / А.В. 

Митрохин, С.В. Богданова, Е.В. Билан // Мінералогічний журнал. – 2009. – Т. 31, № 2. – 

С. 66-82.  

 

Рекомендовано до друку науковим керівником: Павловою О.О. (кандидат геологічних 

наук, асистент кафедри мінералогії, геохімії та петрографії, ННІ «Інститут геології» 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка) 

 

Skrylnikova Y., Pavlova O., PETROGRAPHIC CHARACTERIZATION OF 
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ЗМІНА ХІМІЧНОГО  СКЛАДУ СФАЛЕРИТУ ЗАЛЕЖНО ВІД БУДОВИ 
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МУЖІЄВСЬКОГО РОДОВИЩА 
 

Сухоставець А.О., студент, 

Львівський національний університет 

імені Івана Франка 

 
Формування сульфідних жил супроводжувалося багаторазовою зміною хімічного складу 

гідротермального розчину. Ці зміни відображені у варіаціях хімічного складу сфалериту, мінеральному 

складі структур розпаду твердих розчинів у галеніті, кристалізації ключових мінералів (піротину, 

арсенопіриту, адуляру). Встановлено два механізми формування сфалериту із високими вмістами Cu: 

дифузійний заміщений  та сингенний за схемою 2Zn
2+

=Fe
3+

+ Cu
+
. 

 
Sulfide veins formation was accompanied by multiple changes of the hydrothermal solution chemical 

composition. These changes are reflected in: the chemical composition variations of the sphalerite, the mineral 

composition of the exsolution structures in galena, crystallization of key minerals (pyrolyte, arsenopyrite, 

adular). Two mechanisms for the sphalerite formation with high Cu content are established: diffused overprinted 

and syngenetic according to the scheme 2Zn
2+

=Fe
3+

+ Cu
+
. 

 

Гідротермальна система Au-Ag-Pb-Zn-Cd Мужієвського родовища пов’язана із 

сарматським ріолітовим ареальним  вулканізмом 12,5-11 млн. років тому.  

Рудні тіла Мужієвського родовища за мінеральним складом, структурною позицією і 

морфологією поділяються на  три основних типи [1]: 
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1. Штокверкові Au-рудні тіла. 

2.  Жильні тіла поширені у виповненні еруптивної трубки. Звичайно це масивні тіла 

потужністю від 5 см. до 3 м. Виділяють три підтипи жильних тіл: 

2.1.   Ag-Zn-Pb-сульфідні жили, складені переважно піритом, сфалеритом, галенітом 

із невеликою кількістю сульфосолей із низьким вмістом кварцу.  

2.2.   Au-Ag-Zn-Pb-кварц-сульфідні жили, відрізняються від попереднього типу 

підвищеним вмістом кварцу (від 10  до 95 ваг.%). В складі жил присутні 

халькопірит, барит, карбонати, флюорит. 

2.3.   Кварцові та кварц-баритові жили. Вміст бариту в жилах коливається від 0,1 до 

90 об. %. В невеликих кількостях присутні флюорит, карбонати, сульфіди. 

3.      Au-поліметалічні прожилково-вкраплені руди. 

Від подібних одновікових Au-Ag-поліметальних епітермальних родовищ 

Словаччини, Угорщини та Румунії, Мужієвське родовище різниться наявністю 

масивних сульфідних жил, складених радіально-променистими сфалерит-галенітовими 

агрегатами і збагачених сріблом (до 4 кг/т).  

Ag-Zn-Pb-сульфідні жили розміщені в кварц-серицитових змінених туфах, мають 

потужність від 10 см. до 2 м. і характеризуються виразною несиметричною 

зональністю від лежачого боку жили до висячого: 

1. Крупнокристалічні сфалеритові агрегати із виразно-зональними індивідами. 

2. Крупнокристалічні сфалерит-галенітові агрегати із сингенним ростом обох 

мінералів. 

3. Крупно- до гігантокристалічних паралельно-тичкуваті сфалеритові агрегати з 

ритмічним розвитком зон галеніт-сфалеритових сингенних зростань. В основі 

цих агрегатів присутній піротин, що заміщується піритом та марказитом. У 

галеніті поширені структури розпаду із Pb-Ag-Sb-сульфосолями.  

4. Дрібнокристалічні паралельно-тичкуваті сфалерит-галенітові агрегати. В основі 

агрегатів постійно присутній арсенопірит в асоціації з піритом. В галеніті 

постійно зустрічаються структури розпаду твердих розчинів із Pb-Cu-Ag-Ab 

сульфосолями та Cu-полібазитом. В сфалериті присутні включення полібазиту. 

5. Агрегат зональної будови. В основі зростки адуляр+сфалерит+пірит. Вище 

знаходяться сфалерит-вюртцит-піритові сингенні тичкуваті або сферолітові 

зростки, в яких вюртцит частково заміщується пізнім сфалеритом. Зовнішня 

зона складена скелетними пластинчастими індивідами галеніту, що обростають 

сферолітами та паралельно-тичкуватими кірками сфалериту. В сфалериті та 

галеніті поширені включення Ag-Cu-Sb-сульфосолей. 

Нами виконані дослідження мінерального та хімічного складу сфалериту із описаних 

типів агрегатів у полірованих шліфах (оптична та електронна мікроскопія, WDS-XRS 

MA) та мономінеральних фракціях (методами ААС та кількісного ЕСА). 

Хімічний аналіз мономінеральних фракцій сфалериту виявив пряму кореляцію 

концентрацій Ag, Sb, Pb, що вказує на контроль вмісту срібла в руді сульфосолями, що 

включені в галеніті [2]. 

Мікрозондові дослідження хімічного складу сфалериту дозволиви виявити наступні 

закономірності: 

1. Вміст Fe ритмічно змінюється в межах окремих індивідів від 0.01 до 0.28 ф.о. 

Мінімальні значення властиві сфалериту в асоціації із галенітом, максимальні - в 

асоціації із піротином та пірит-марказитовими агрегатами його дисульфідизації. 

Вміст  Fe  у вюртциті значно більший – 0.24-0.52 ф.о. 
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2. Вміст Mn коливається від 0 до 0.07 ф.о. Максимальні вмісти характерні для 

сфалериту 1 та 5 типу агрегатів, тобто для початку стадій мінералоутворення. Для 

цих випадків характерна кореляція концентрацій Fe і Mn. 

3. Концентрація Cd в сфалериті коливається від 0.0 до 1.8 мас. %. В цілому, Cd 

виявляє відсутність кореляції із іншими елементами.  

4. Концентрація Cu в сфалериті коливається від 0.0 до 14.0 мас.%. Для половини 

аналізів вміст Cu не перевищує 0.02 ф.о., що відповідає експериментальним 

дослідженням [3]. Підвищені вмісти спричинені двома механізмами: 1) дифузією 

Cu із розчину золото-кварцової стадії, що фільтрувався через сфалеритовий 

агрегат; 2) формуванням твердих розчинів за схемою 2Zn
2+

=Fe
3+

+Cu
+
, вірогідність 

якої доводиться [4]. 
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університет імені Тараса 

 
В роботі наведено результати дослідження колекційного матеріалу (кристалів флюориту) за 

допомогою рентгено-флуоресцентного методу аналізу.  

 

The results of the fluorite crystals study using X-Ray fluorescence method are presented. 

 

Питання атрибуції зразків колекційного матеріалу є досить нагальним, особливо із 

появою численних колекцій, які часто поповнюються зразками не тільки без точного 

зазначення родовища чи рудопрояву, а часто і без коректної назви мінерального виду.  



IX Всеукраїнська молодіжна наукова конференція-школа  

«Сучасні проблеми наук про Землю» 

Київ, 16-19 квітня 2019 р. 

 157 

Одним з поширених зразків як-то музейних, так і приватних колекцій є флюорит. Як 

правило, це прозорий або напівпрозорий мінерал, з унікальною кольоровою гамою 

(буває блакитним, жовтим, рожевим, фіолетовим, червонувато-рожевим, синяво-

чорним і безбарвним). Досить часто трапляються взірці флюориту з вкрапленнями і 

смугами різного ступеня інтенсивності забарвлення, зустрічаються смугасті і плямисті 

різновиди. Цікавою з точки зору колекціонування є і морфологія мінералу: флюорити 

зустрічаються у вигляді добре утворених кубічних, рідше октаедричних і 

ромбододекаедричних кристалів. 

Метою даної роботи стало дослідження особливостей хімічного складу флюоритів з 

різних родовищ світу.  

Об'єктом дослідження була приватна колекція з 32 зразків флюориту різного 

генезису, надана Науменко Є.В. Оскільки надані флюорити є колекційними взірцями, 

то визначення концентрацій елементів-домішок у флюоритах було виконано 

недеструктивно за допомогою рентгено-флуоресцентного аналізу («ElvaX» 

виробництва фірми «Елватех», м. Київ, аналітик Андреєв О.В.) в навчально-наукової 

лабораторії рентгенівських і мікроскопічних досліджень кафедри мінералогії, геохімії 

та петрографії ННІ «Інститут геології» Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. 

Флюорити колекції представлені різнобарвними (жовті, сині, червоні, зелені, 

пурпурові, оранжеві, білі тони та безбарвні відміни) кристалами, розміром від 1,5 до 

6,6 см, здебільшого октаедричного і кубічного габітусу та їх незакономірними 

зростками (рис. 1). За забарвленням і прозорістю кристали та їх зростки можна 

поділити на декілька груп: безбарвні прозорі, білі непрозорі, жовті напівпрозорі, зелені 

прозорі, сині напівпрозорі, пурпурові напівпрозорі, оранжеві напівпрозорі, світло-

блакитні напівпрозорі, темно-фіолетові непрозорі та відміни з чітко проявленим 

зональним поліхромним забарвленням. 

За даними рентгено-флуоресцентного аналізу (аналітик Андреєв О.В) зафіксовано 

такі домішки у складі досліджуваних флюоритів: Mn, Fe, Ni, Zn, Ga, As, Br, Rb, Sr, Y, 

Zr, Mo, Pb, Bi, Th, U.  

 

Рисунок 1. Фотографії деяких з досліджуваних флюоритів 
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В якості елементів-домішок, що могли б слугувати ознаками певного провенансу, 

були обрані ізоморфні Sr та Y. Проте дослідження показали, що обрані елементи не 

вносять ясності у визначенні як процесу мінералоутворення, так і геолого-генетичного 

типу родовища (рис. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Співвідношення Sr/Y у флюоритах з різних геолого-генетичних типів 

родовищ (за даними рентгено-флуоресцентного аналізу) 

 

Оскільки вміст таких елементи як Sr та Y не можна використати як індикатор 

певного провенансу, то в подальших дослідження планується обрати інший перелік 

елементів, які більш коректно будуть вказувати на геолого-генетичний тип родовища. 
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ВИКОРИСТАННЯ ПЕТРОЛОГІЧНИХ МЕТОДІВ ПРИ ВИВЧЕННІ 

ЛІТОСФЕРНОЇ МАНТІЇ ЗЕМЛІ НА ПРИКЛАДІ КСЕНОЛІТІВ ПЕРИДОТИТУ З 
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Наведено результати досліджень петрографічних особливостей та мінералогічного складу 

перидотитових ксенолітів з вулкану Рошмонте, Масив Центральний, Франція. Отримані результати 

дають можливість прогнозувати склад літосферної мантії Землі в даному регіоні.  
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In this paper we present the results of studies petrographic characteristic and mineralogical compositions of 

peridotite xenoliths from volcano Rochemonteix, the Massif Central, France. The result makes possible to 

predict the composition of the Earth's lithosphere mantle in this region. 

 

Літосферні плити складаються з двох частин: земної кори і відносно тонкого шару 

мантії, що називається літосферною мантією (the lithospheric mantle). Під літосферною 

мантією знаходиться астеносфера. Основними мінералами літосферної мантії є олівін, 

піроксени і шпінель. Це головні породоутворюючі мінерали перидотитів і піроксенітів, 

які формують ксеноліти в базальтах. Дослідження останніх дає уявлення про геохімічні 

та термодинамічні умови в мантії, її регіональні особливості та склад [2]. 

На відміну від земної кори, літосферна мантія майже не вивчена. Крім геофізичних і 

сейсмографічних методів, можуть бути застосовані й геохімічні та петрологічні методи 

[2]. За допомогою останніх можна вивчати регіональні форми літосферної мантії, її 

генезис і умови утворення різних видів мінералів, визначати петротип породи та 

моделювати зміни і розвиток верхньої частини мантії.  

Вважається, що під Масивом Центральним знаходиться два домени: Північний і 

Південний [1]. Досліджувані породи належать до Північного домену, і були зібрані 

професором Яцеком Пужіевічем (prof. J. Puziewicz) з вулкану Рошмонте у 2015 році, в 

рамках його проекту “Earth’s lithospheric mantle beneath Europe". Всього було оброблено 

19 зразків, 13 зразків було використано для приготування тонких шліфів. Ці породи 

вивчалися як макро-, так і мікроскопічно.  

Для петрографічного опису макроскопічних зразків порід з ксенолітами була 

використана звичайна збільшувальна лупа, лінійка і візуальний аналіз. Дослідження 

полірованих шліфів проводилися на стереоскопічному мікроскопі Zeiss Stemi 508 (з 

AxioCam ICc5 для цифрової мікрофотографії та ZEN для цифрового аналізу зображень) 

та на поляризаційному мікроскопі Nikon E600POL (з насадкою для цифрової 

мікрофотографії) в лабораторії Закладу петрографії та мінералогії експериментальної 

Вроцлавського університету. 

За допомогою програми JMicroVision1.2.7 були опрацьовані фотографії порід в 

шліфах та визначено відсотковий вміст кожного мінералу. Перерахований відсотковий 

вміст основних породоутворюючих мінералів: олівіну, ортопіроксену та клінопіроксену 

був внесений до програми Igpet_Win_2017 (Igpet for Windows, версія 6, 2017), за 

допомогою якої було побудовано трикутну діаграму. Фігуративна точка на 

петрографічній трикутній діаграмі відповідала процентному вмісту конкретного 

породоутворюючого мінералу в цій породі. Порівняння отриманої діаграми зі 

стандартною трикутною діаграмою для піроксенів дозволило визначити клас і тип 

порід у досліджуваних зразках (рис. 1). 

Вміщуючі базальти мають темно-сірий до чорного кольори і характеризуються 

масивною текстурою. Структура скритокристалічна (афанітова). Вони мають помірно 

високу твердість. Кілька ксенолітів знаходяться в базальтових туфах (три зразки). Вони 

мають коричневий і чорний кольори й характеризуються високим ступенем 

вивітрювання й утворенням оксидів заліза. Текстури туфів пористі. Розміри пор від 0,2 

до 0,5 мм. Пори мають округлу форму й рівномірно розподілені в зразку.  

Розміри ксенолітів у зразках становлять від 2×1×2см до 7×6×2см. Форма включень 

округла. Текстура ксенолітів масивна. Кілька зразків мають слабку шаруватість. 

Темноколірні мінерали утворюють смуги шириною 0,3-0,9 мм. Більшість зразків 

сірувато-зеленого кольору. Ксеноліти в зразках № 3611, 3612, 3601, 3606 більш 

жовтуваті, до оливкового відтінку. Вони мають білий колір на ділянках з мінералами, 
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що зазнали вивітрювання. У місцях контакту ксеноліту з породою утворюються тонкі 

реакційні облямівки.  
Досліджувані зразки складаються з олівіну, кліно- та ортопироксенів та шпінелі. 

Характерні мікротекстури однорідні (масивні) або шаруваті. Структура переважно 
середньозерниста, повнокристалічна, нервіномірнозерниста, гіпідіоморфозерниста. За 
мінеральним складом породи належать до перидотитів. Всі вони є лерцолітами, окрім 
одного зразка, що являється гарцбургітом. Розташування порід за вмістом 
(концентрацією) олівіну і піроксенів показано на трикутній діаграмі (рис. 1).  

 
 

Рисунок 1. Петрографічна трикутна діаграма для перидотитів та піроксенітів із 
зазначеними досліджуваними зразками на ній 

 
Олівіни безбарвні, гіпідіоморфні або алотріоморфні, тріщинуваті. В одному ніколі 

клінопіроксени мають блідо-зелене або рожевувате забарвлення, а ортопіроксени 
переважно блідо-жовті. Шпінель змінюється від коричневого до чорного кольору 
залежно від зразка й утворює зерна переважно неправильних форм. Загалом 
досліджувані ксеноліти мають схожі петрографічні характеристики. Основна 
відмінність полягає в розмірах і концентраціях породоутворюючих мінералів та 
текстурах. В деяких породах в невеликих кількостях зустрічається амфібол.  

В результаті проведеної роботи з вивчення зразків ксенолітів перидотиту зроблено 

такі висновки: 

1. Лерцоліти найбільш поширені серед цих зразків. З 13 досліджених зразків тільки 

один є гарцбургітом, всі інші – шпінельвміщуючими лерцолітами. Через це можна 

припустити, що літосферна мантія під вулканом Рошмонте містить лерцолітову 

складову. За мінеральними компонентами порід, можна ще раз підтвердити склад 

Південного домену. 

2. За розташуванням та формами зерен мінералів можна запропонувати такий 

кристалізаційний ряд: олівін - ортопіроксен - клінопіроксен - шпінель. 

 

1. Lenoir X., Garrido C.J., Bodinier J-L., Dautria J-M., Contrasting lithospheric mantle 

domains beneath the Massif Central (France) revealed by geochemistry of peridotite 

xenoliths. Earth and Planetary Science Letters, 2000, Volume 181, Issue 3, 359-375. 
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РАДОН У ВІДКРИТИХ ПРИРОДНИХ ВОДНИХ ДЖЕРЕЛАХ БІЛОЇ ЦЕРКВИ 

 

Яковенко М.І., учениця 10-го класу, 

Висовень Т.Г., вчитель географії, вчитель-методист, 

Білоцерківська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ст. № 20 

 

В даній роботі проаналізовано хімічний склад радонових мінеральних вод, їх поширення в межах 

Білоцерківського родовища. Вивчені зміни у концентрації радону природних джерел за останні 60 років. 

 

In this work we have analyzed the chemical composition of radon mineral waters, their distribution in Bila 

Tserkva region. We have studied the changes in the concentration of the radon natural sources for the last 60 

years. 

 

Біла Церква-старовинне українське місто, має давню та своєрідну геологічну будову. 

Згідно архівних даних, у 1957-59 рр. у межах міста пробурені перші п’ять свердловин, 

які підтвердили наявність радону у воді (вміст становив 50-130 еман; 1 еман = 

3,7⋅10
3
 Бк/м³). 33 свердловини, пробурені під час гідрогеологічних досліджень, 

відносилися за хімічним складом до гідрокарбонатного кальцієво-магнієвого типу; за 

вмістом радону – до категорії «слаборадонові води» [1, 3]. 
Кристалічний фундамент району дослідження розбитий системою глибинних 

розломів, які спричинили інтенсивну тріщинуватість порід. Найбільша тріщинуватість 

та обводненість порід простежувалась до глибини 70-150 м. Водоносний горизонт 

тріщинуватої зони майже на всій території використовується для водопостачання 

населення. 

Об’єктом дослідження є води природних джерела м. Білої Церкви. Предмет 

дослідження: встановлення зміни у хімічному складі вод та концентрації радону. У 

роботі досліджувались доступні для водовідбору джерела радонових вод м. Білої 

Церкви, які приурочені виключно до кристалічних порід фундаменту Українського 

щита, які в басейні р. Рось виходять на денну поверхню. 

В результаті проведених гідрогеологічних маршрутів вздовж правого та лівого 

берегів р. Рось, описано 9 свердловин радонових вод (рис. 1), оцінено їх екологічний 

стан, складено карту маршруту. Здійснено хімічний аналіз двох проб води, відібраних 

із джерела «Лев», що у парку «Олександрія» та №47, що по вулиці Лазаретній. 
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Рисунок 1. Схема гідрогеологічного маршруту 

Із метою виявлення змін у складі води порівнювали результати хімічних досліджень 

2018 та 1959 рр. Проведено статистичний аналіз отриманих результатів, побудовані 

діаграми, які характеризують зміни. Так за останні 60 років від часу відкриття 

родовища в обох джерелах збільшився вміст кальцію, гідрокарбонатів, нітратів, 

хлоридів та сульфатів. У пробах (№47 та «Лев») зріс сухий залишок, зменшилася 

окислюваність води. Все це свідчить про техногенну забрудненість вод (рис. 2). 
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Рисунок 2. Хімічний склад води з джерела №47 
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Аналіз радіологічних параметрів вод визначався радіометром «Альфарад Плюс» за 

методикою [2]. Проби води відбиралися із трьох джерел: джерело №47, джерело «Лев» 

та джерело №1 бальнеологічної лікарні, що по вул. Театральна, 8. 

Скориставшись архівними матеріалами, здійснено порівняння вмісту радону у водах 

за 2018 та 1959 рр. (рис. 3). У декілька разів знижена концентрація радону у джерелі 

«Лев» та джерелі №1. Суттєвих змін не виявлено у джерелі №47. 

 

 
Рисунок 3. Концентрація радону у пробах води (за 1959р. та 2018р.) 

 

Висновки. Таким чином, за результатами проведених досліджень виявлені зміни у 

концентрації радону та хімічному складі природних вод Білоцерківського родовища. 

Однозначного зв’язку між зміною хімічного складу і вмістом радону не встановлено, з 

огляду на різний механізм їх набуття. Зміна хімічного складу підземних вод 

обумовлена переважно гідрохімічними факторами, зростанням техногенного 

навантаження на водоносні горизонти, тоді як незначне зниження вмісту радону, 

вочевидь, викликане комплексом сезонних факторів. Але, коливання рівня радону у 

воді, що перевищує санітарні норми, спонукає до повного і оперативного інформування 

відповідних служб міста про потенційну небезпеку окремих джерел міста для 

населення. Доцільно продовжити дослідження та можливість використання радонових 

вод як мінеральної бази при санаторно-курортному лікуванні у межах міста. 
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ЗАГАЛЬНА ТА ІСТОРИЧНА ГЕОЛОГІЯ 
 

 

 

SEDIMENTARY IRON ORE DEPOSITS OF LIBYA: PECUALARITIES OF 

COMPOSITION AND FORMATION  

 

Wadi Munira Alshtewi, PhD student, 

Institute of Geology of Taras Shevchenko  

National University of Kyiv 
 

The iron ore is a very important part of the Libyan reserves. The three formations; Dabdab, Tarut, and 

Ashkidah, represent the foremost necessary iron ore bearing cycles of sedimentation in Wadi Al-Shatti area. The 

iron deposit of the Wadi Al-Shatti area is corresponding to those deposits described as marine oolitic iron ores. 

Examination of outcrops, description of rocks, and determination of the ore minerals show a motivating pattern 

of mineral distribution within the Wadi Al-Shatti area. 

 

Родовища залізних руд є одними із найбільш багатих родовищ Лівії. Вони належать до трьох 

формаційних комплексів: Дабдаб, Тарут і Ашкідан, що представляють відповідні седиментаційні цикли 

девону-карбону в провінції Ваді Аль-Шаті.  Однойменне родовище є родовищем оолітових залізних руд, 

всебічні дослідження якого дозволили встановити особливості їх формування та складу.  

   

Earth's most important iron ore deposits are found in sedimentary rocks. They fashioned 

from chemical reactions that combined iron and oxygen in marine and recent waters. The two 

most significant minerals in these deposits are iron oxides: haematite (Fe2O3) and magnetite 

(Fe3O4). Nearly all of Earth's major iron ore deposits are in rocks that fashioned over 1.8 

billion years ago. At that time Earth's oceans contained rife dissolved iron and nearly no 

dissolved oxygen. The iron ore deposits began forming once the primary organisms capable 

of photosynthesis began cathartic oxygen into the waters. This oxygen forthwith combined 

with the rife dissolved iron to provide haematite or magnetite. These minerals deposited on 

the seafloor in nice abundance, forming what's currently referred to as the "banded iron 

formations." The rocks are "banded" as a result of the iron minerals deposited in alternating 

bands with silica and typically shale [1-2]. 

Geological settings. The study area is that the eastern area of a component of the Wadi Al-

Shatti, between longitudes 13° 45´ 00´´ and 14° 15´ 00´´ E and latitudes 27° 20´ 00´´ and 27° 

40´ 19´´ N (Fig. 1). The three formations; Dabdab, Tarut, and Ashkidah, represent the 

foremost necessary iron ore bearing cycles of sedimentation in Wadi Al-Shatti area. Oolitic 

ironstone bed represents the upper components of each Dabdab and Tarut formations, whereas 

it's characteristic of the center a part of Ashkidah Formation [6, 7]. 

Wadi Alshanti Deposits. Wadi Al Shati ore is found within a belt of sedimentary rocks that 

belong to the upper Devonian and the lower Carboniferous age [3, 4]. Wadi Al Shati iron ores 

extend over a distance of regarding 160 kilometers towards the northeast with little slope to 

the south. Ore is targeted in two main ranges, named because of the lower iron-bearing 

bottom formation. The higher band that separates it from the bottom formation named as 

termed mud layers referred to as “Top formation of iron ore” the most important sites hoped 

for the quantity of iron ore inside the coastal valley area: 
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Figure 1. Geological map of Libya showing the location of the study area 

 Ashkidah within the south-eastern a component of the village of Ashkadah in Wadi al-

Shati, magnetic anomalies indicate the presence of a lens of iron ores lined by the 

sandy sediments, that's likely to be relatively close to the surface of the earth and at 

depths per the depths of Wadi Al Shati iron deposits.  

 Tamanhant. The results of previous studies in Tamanhant showed magnetic 

aberrations that indicate the presence of a lens covering a section of regarding twenty-

five sq. kilometers in a very section lined by sand dunes of the sand of the Zlaf.  

 Northeast of Burqan within the area of "Alqergaf" magnetic irregularities in a section 

of roughly 10 sq. kilometers is additionally on the depths shortly from the surface.  

 Southwest of Edri Magnetic. Geology surveys showed that an outsized iron ore lens 

was inside the Upper Devonian and Lower Carboniferous rocks, that are found 

beneath the sand dunes of the sands.  

Geological formation Awainat Wnain (Upper Devonian). (Awainat Wnain) among the 

south of Hamada al-Hamra. The natural object consists of ordered (5-10 meter) circular rings, 

ranging from rock, sandstone, fine sedimentary rock, and medium-sized sedimentary rock. 

This object is defined by a non-congruent surface of natural object from time to time. The 

deposition setting is shallow, and so the natural object thickness is (200-250 meters ). The 

natural object Department of Awainat Wnain among the Edri area is split into six geologic 

formations:  

1. Marar formation: (the first cycle of the ointments and nines) consists of sedimentary 

rock flat-topped by the rock with overlays of sedimentary rock, the thickness of 

twenty meters. Contains fossils of the phylum that confer with the middle amount.  

2. Edri formation (the second and third cycles) consists of sedimentary rock at the 

underside stone clay Green, the thickness of sixty-five meters,  contains fossils of 

Trilobit and Aldmiat.  

3. Geological composition of the cat: (Equivalent to the fourth cycle). The formation 

begins with clay stones, clay and clay stones with overlays of fine sedimentary rock, 

30 m thick, containing the pelecypods, shellfish, and some invertebrate items.  

4. Dabdab formation corresponds to the undersurface part of the formation of ore (in the 

Great Depression of the beach), diagrammatic among the village of Dabdab, and 

consists of mudstone clay containing overlays of sedimentary rock and stone, where 
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the higher 0.5 contains oolites of ore. The natural object is twenty-five meters long, 

with only some fossils, that are phylum and some whale bones.  

5. Tarut formation corresponds to the upper part of the natural object of iron-bearing 

among the coastal depression, the standard section is found south of the village of card 

by the beach in Fezane, and consists of inexperienced or gray clay stones, with 

overlays of sandstones and glaciers and conglomerates and iron oolites, the thickness 

of the utmost natural object is forty-five meters, and contains the identical fossils 

below it, with some plant trunks.  

6. Ashkidah formation corresponds to the highest part of the geologic composition of the 

ores among the coastal depression. It's named once the village of Ashkidah, that's 

diagrammatic as a result of the typical section (Fig. 2). It consists of fine sandstones 

with granular and clay stones, with the thickness of forty-two meters, with fossils 

throughout a touch of muscle. 

 

Figure 2. The typical section for the formation of Ashkadah in Wadi Al Shati. 

 [Industrial Research Center, Libya 1974] 

 

Ore Minerals. The ore minerals vary in a similar way and type in several elements of the 

deposit. They are hematite, goethite or limonite, chamosite, and siderite. All of them occur in 

oolitic type embedded in an exceedingly matrix of ferruginized claystone or siltstone. The 

haematic ore is dark red or purple, however shades of brown, yellow, and orange are common 

wherever the ore is altered to limonite (Fig. 3). The chamositic ore is grey inexperienced [5] 

identified: 

1. Chamositic oolites and oolites of limonite or goethite in an exceedingly matrix of 

chamosite, 
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2. Oolitic hematite in siderite-chamosite matrix,  

3. Hematite-impregnated concretions in claystone,  

4. Clayey shale impregnated with limonite and haematite,  

5. Oolitic haematite rock with inclusions of white kaolinite,  

6. Haematite as associate degree alteration product of siderite-chamosite, and earthy 

limonite as alteration of the first haematite,  

7. Pseudomorphous limonite when oolitic iron ore and siderite. 
 

     

Figure 3. Hematitic layers (east of Tarut) 

Conclusions. The iron deposit of the Wadi Al-Shatti area is corresponding to those deposits 

described as marine oolitic iron ores. Examination of outcrops, description of rocks, and 

determination of the ore minerals show a motivating pattern of mineral distribution within the 

Wadi Al-Shatti area. The majority of the ore is deposited in two main lenses (Ashkidah and 

Tarut). The rocks discovered within the Darsa area are continental sediments.  
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Ваді Муніра Алштеві, ОСАДОВІ ЗАЛІЗОРУДНІ РОДОВИЩА ЛІВІЇ: 

ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДУ ТА ФОРМУВАННЯ. 

 

 

 

СТРАТИГРАФІЯ ВІДКЛАДІВ ВОДОДІЛУ РІЧОК АЛЬМА-САЛГИР (КРИМ) 
 

Гресь І.С., студент, 

Киселевич Л.С., канд. геол.-мін. наук, 

доцент кафедри загальної та історичної геології, 

ННІ «Інститут геології», Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка 
 

Розглядається розріз мезозойських та кайнозойських осадово-вулканогенних відкладів, які добре 

відслонюються на вододілі річок Альма-Салгир і дають можливість їх додаткового детального 

біостратичного вивчення з метою уточнення розрізу та відновлення історії геологічного розвитку. 

 

The section of the Mesozoic and Cenozoic sedimentary and volcanogenic deposits that are well located in the 

watershed of the Alma-Salgir rivers and provides an opportunity for their further detailed biostratigraphic study 

to clarify the section and restore the history of geological development. 

 

Ділянка Кримського передгір’я у межах Альма-Салгирського межиріччя дуже цікава 

за геологічною будовою [3]: тут відносно на невеликій ділянці північно-західного 

схилу Качинського підняття можна ознайомитися із різними тектонічними 

структурами, магматичними утвореннями та майже повним спектром стратиграфічних 

підрозділів осадово-вулканогенних відкладів, що характерні для Гірського Криму. 

Повний, у стратиграфічному відношенні, комплекс осадових відкладів, які формують 

Кримську гряду, відслонюється у природних відслоненнях та у ряді кар’єрів. 

Качинське підняття знаходиться у південно-західній частині Гірського Криму. Його 

ядро складають тріасово-середньоюрські утворення [1], які мають складчасто-лускову 

будову, а на крилах поширені слабко дислоковані відклади верхньої юри - крейди. У 

будові північно-західного Криму, який представлений похилими монокліналями, 

беруть участь відклади палеогену і неогену (рис. 1). 

Ця контрастність у будові нижнього (тріасово-середньоюрського) і верхнього 

комплексів є провідною рисою не тільки тектоніки Гірського Криму, але й його 

геоморфології. Рельєф Криму характеризується широким розвитком на півночі 

куестового ландшафту, що утворює два низькогірні пасма. 

 
 

Рисунок 1. Геологічна будова Південно-Західного Криму із областю поширення 

осадових відкладів на вододілі річок Альма-Салгир 
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Сприятливі поєднання різних за складністю структурних форм, у будові яких беруть 

участь різні теригенні та карбонатні утворення, а також магматичні утворення у 

вулканічній та інтрузивній формах, насиченість осадових відкладів викопною фауною 

тощо роблять даний район чудовим місцем для проведення детальних 

біостратиграфічних досліджень з метою уточнення розрізу та відновлення історії 

геологічного розвитку району. 

У геологічній будові Салгир-Альминського вододілу бере участь великий за 

літологічним складом спектр гірських порід широкого стратиграфічного діапазону 

мезозойської і кайнозойської ератем, а в «екзотичних» брилах (олістолітах) 

таврійського флішу відомі карбонатні породи кам’яновугільної і пермської систем 

палеозою. 

Найдавнішими утвореннями [2] є породи верхнього відділу тріасової системи у 

складі карнійського (T3k) і норійського (T3n) ярусів та нижнього відділу (лейясу) 

юрської системи у складі петропавлівської світи (J1pp), які представлені відкладами 

різного складу: перешарованими туфо-аргілітами, туфо-алевролітами та туфо-

пісковиками; подушковидними спілітовими лавами із прошарками аргілітів тощо. 

Також у розрізі виділяються і нерозчленовані відклади таврійської світи (T3–J1), яка в 

свою чергу представлена двох- та трьохкомпонентним флішом. Відклади вміщують 

Monotis caucasica, Halobia sp. та ін. 

У розрізі ескиординської світи (T3–J1es), у нижньому та середньому (доггері) 

відділах юрської системи прослідковуються ритмічні чергування середньо- та 

дрібнозерних пісковиків, гравелітів та конгломератів. Верхній відділ юрської системи 

(мальм) представлений байраклинською світою (J3br) яка складена конгломератами з 

прошарками вапняків та прослідковуються лінзи пісковиків. 

Нижній відділ крейдової системи представлений трьома ярусами: готерив-

баремським, складеним вохристо-бурими вапняками, карбонатними пісками, 

вохристими глинами та рифогенними вапняками; аптським у складі світло-сірих 

карбонатних глин з прошарками вохристого пісковику та із Mesohibolites sp., 

Neohibolites sp. і Aucella sp. і альбським ярусом, складеним світло-сірими та темними у 

низах розрізу карбонатними глинами, що вміщують конкреції сидериту та бариту. 

Верхній відділ крейдової системи також складений трьома ярусами: сеноманський 

ярус – кременисті білі, іноді сірі мергелі з фауною Inoceramus cripрsi тощо; 

кампанський ярус – світло-сірі до білих мергелі, іноді монолітні піщанисті з лінзами 

килу та із Belemnitella langei та ін.; маастрихтський ярус складений світло-сірими 

мергелями, піщанистими з Belemnitella lanceolata тощо. 

У палеогеновій системі виділяються бахчисарайський та сімферопольський 

регіояруси. Бахчисарайський регіоярус (P2
1
) представлений карбонатними, бурими 

глинами, у нижній частині піщанистими з рештками Opercutinasemi invotuta, Chlamys 

corneum, Exogyra eversa, Gryphaea rarilamella. 

У сімферопольському ярусі (P2) виділяють нумулітові крейдоподібні вапняки з 

Nummulites distansminor, Chlamys veneranda, Terebratulina fumaneu. 

Четвертинна система представлена сучасними алювіально-делювіальними пісками, 

суглинками та галечником. 

 

1. Геологическая карта Горного Крыма. Масштаб 1:200 000. Объяснительная 

записка. ПГО «Крымгеология». – Киев, 1984. – 134с. 

2. Геологическое строение Качинского поднятия Горного Крыма. – Изд-во 

Московского университета, 1989. – 512с. 
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На основі аналізу роз-діаграм тріщинуватості рудопрояву Хуай Кок виділено максимальні стискаючі 

напруження. Встановлено два головних етапи стиснення в межах ділянки досліджень, кожний з яких 

має два напрямки. 

 

The main compressional stress at HuayKok gold ore occurrence was determined based on Rose Diagrams of 

joints orientations. Two main stages of compression within the area of research and that each of which has two 

directions were identified. 

 

Рудопрояв Хуай Кок розташований у східній частині складчастого комплексу Лоей, 

який, в межах ділянки досліджень, складений флішоїдними чорносланцевими 

відкладами верхнього карбону-пермі [1]. В прилеглих до рудо прояву територіях 

утворення чорносланцевої формації прориваються діоритами, кварцевими діоритами та 

гранодіоритами комплексу Пху Напалай пермо-тріасового віку. Перм-тріасовий 

гранітоїдний магматизм розвинений вздовж всього складчастого комплексу Лоей та був 

детально вивчений на прикладі масивів розташованих в Таїланді [2]. Саме з цим 

магматичним комплексом пов’язано формування кварцевих та карбонат-кварцевих жил 

і прожилок, які часто несуть в собі золото-сульфідну мінералізацію. Структура 

родовища є дуже деформованою, з субвертикальними падіннями пластів північно-

західного та південно-східного напряму, з достатньо витриманим північно-східним 

простяганням та малими прирозломними складками. Формування сучасної структури 

супроводжувалось утворенням тектонічної тріщинуватості, яка була зафіксована при 

польових дослідженнях в різних частинах ділянки досліджень. 

Метою даної праці є аналіз роз-діаграм тріщинуватості та отримання попередніх 

даних про можливі напрямки головних стискаючих напружень, що діяли під час 

деформування чорносланцевих відкладів. Завданнями було – обробка та побудова роз-

діаграм тріщинуватості в межах окремих блоків рудопрояву, аналіз роз-діаграм та 
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встановлення вірогідних напрямків горизонтальних проекцій максимальних 

стискаючих напружень для різних стадій формування тріщинуватості. Побудова роз-

діаграм здійснювалась за допомогою Stereonet 10.0 [3], розробникам якого автори ви 

словлюють щиру подяку. 

Для вирішення поставлених завдань було оброблено 65 точок спостережень, що 

були розділені на сім ділянок в межах блоків виділених між закартованими розломами 

(рис. 1). Загалом під час польових досліджень було взято заміри 357 елементів 

залягання тріщин, зон дроблення, кліважу та кварцевих прожилків у природних 

відслоненнях на території площею близько 3,5 км
2
. Предметом першого етапу 

досліджень, результати яких викладені нижче, були лише заміри тріщинуватості. 

 
Рисунок 1. Схема розломів рудопрояву Хуай Кок, ділянок тріщинуватості та 

горизонтальні проекції напрямків максимальних стискаючих напружень. 

 

Аналіз роз-діаграм базувався на відомих схемах просторового співвідношення при 

коаксиальних та некоаксиальних деформаціях – схемі Андерсона та Ріделя [4]. 

Відповідно до першої схеми, бісектрисою кута двох спряжених систем тріщин є вісь 

максимальних стиснень ( 1), для другої схеми – вісь максимального стиснення може 

відхилятись на незначний гострий кут від бісектриси. Діаграми аналізувались з 

припущення, що спряжені системи тріщин повинні утворити х-подібні перетини з 

більш-менш однаковими довжинами ліній. 

На ділянці 1 виділяється два напрями стискаючих напружень – з горизонтальними 

проекціями вісей за азимутами 85° та 325° (рис. 2). Північно-західний напрям виділено 

за бісектрисою малого х-подібного перетину з великим трендом одного напряму, який 

орієнтований під дуже гострим кутом до бісектриси, тобто може співпадати з 

максимальними стискаючими напруженнями некоаксиальних деформації. 
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Рисунок 2. Роза-діаграма ділянки 

1. Тут і далі точки – вихід нормалі до 

площини тріщини 

Рисунок 3. Роза-діаграма ділянки 2 

 
 

Рисунок 4. Роза-діаграма ділянки 3 Рисунок 5. Роза-діаграма ділянки 4 

 
 

Рисунок 6. Роза-діаграма ділянки 5 Рисунок 7. Роза-діаграма ділянки 6 

40  
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Для ділянки 2 роза-діаграма утворює два виразних х-подібних перетини, для яких 

припустимі горизонтальні проекції максимальних стискаючих напружень орієнтованих 

за азимутами 40° та 295° відповідно. 

Ділянки 3 та 4 створюють більш «розмиті» рози-діаграми, в яких виділяються два 

головних напрями 1 – за азимутами 40° та 275°–285°. 

Ділянка 5 є найбільш складною для інтерпретації, оскільки різниця між кількостями 

замірів того чи іншого х-підвороту є незначною. Нами було взято максимально 

проявлені перетини, для яких значення азимутів горизонтальних проекцій вірогідних 

осей максимальних стиснень сягає 65° та 305°. 

Роза-діаграма ділянки 6 достатньо однозначна для інтерпретації – горизонтальні 

проекції осей стиснень мають азимути 80° та 345° відповідно. 

Складність інтерпретації рози-діаграми ділянки 7 є дещо меншою ніж ділянки 5, але 

принцип був покладений той самий – відібрано ділянки максимальних перетинів з 

бісектрисами за азимутами 35° та 305°. 

В результаті аналізу роз-діаграм тріщинуватості рудопрояву Хуай Кок можна 

зробити наступні попередні висновки: 

1. Тріщинуватість ділянки досліджень сформувалась в результаті двох значних 

етапів тріщиноутворення – за рахунок північно-західного та північно-східного 

напрямків максимальних стиснень, черговість яких поки що не встановлена. 

2. На кожному етапі, в межах ділянки досліджень, виділяються по два головних 

напрямки. Для «північно-східного» це 35–40° та 65–85°, для «північно-західного» – 

275–295° та 305–345°. 

 

1. San Assavapatchara, Lerstin Raksaskulwong Geological Investigation at Paklay-Kenthao 

Area, Lao DDR. – Thai-Lao Technical Conference on Geology and Mineral Resources, 

September 7-8, 2010. 

2. Patchawee Nualkhao, Ryohei Takahashi, Akira Imai, Punya Charusiri Petrochemestry of 

Granitoids Along the Loei Fold Belt, Northeastern Thailand. – Resource Geology Vol. 68, 

Issue 4. 

3. http://www.geo.cornell.edu/geology/faculty/RWA/programs/stereonet.html 

4. Шевчук В.В., Лавернюк М.В., Кравченко Д.В. Основи структурного аналізу. К.: 

Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2013. – 287с. 

 

 
Рисунок 8. Роза-діаграма ділянки 7 
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Проаналізовано геолого-геоморфологічні особливості території Київського Придніпров’я. На основі 

застосування методу структурної морфометрії, адаптованого до середовища ГІС, а також за 

допомогою просторового аналізу та моделювання побудовано карти різнопорядкових базисних та 

вершинних поверхонь. Створено низку структурно-морфометричних моделей. Це дозволило встановити 

та простежити етапність розвитку рельєфу та еволюцію неотектонічних рухів на даній території 

впродовж неоген-четвертинного часу.  

 

The geological and geomorphological features of the territory of the Kyiv Dnipro Region is analyzed. Based 

on the method of structural morphometry, adapted to the GIS environment, with the help of spatial analysis and 

simulation, maps for different orders of base and vertex surfaces are constructed. A number of structural and 

morphometric models have been created. This allowed us to establish and track the stage of the development of 

relief and the evolution of neotectonic movements in this area during the Neogene-Quaternary period. 

 

Геоморфологічний та тектонічний розвиток Київського Придніпров’я у новітній час 

відрізняється особливою складністю, що відображено у будові рельєфу. У зв‘язку з цим 

на сьогодні існує значна кількість підходів, гіпотез та теорій щодо геологічної еволюції 

та етапів геоморфогенезу цього регіону, що ґрунтуються на різноманітних методах 

аналітичних та експериментальних досліджень. Структурна морфометрія, що 

спрямована на дослідження різномасшабних тектонічних структур та виявлення 

вертикальних рухів земної кори, є інструментом виявлення генетичного зв’язку між 

геоморфологічними та тектонічними процесами, між формами земної поверхні та 

структурами земної кори. Метод базується на графічному розкладанні рельєфу на 

базисні, залишкові, вершинні й ерозійні поверхні відповідно до порядків долин і 

вододільних ліній [1]. Для визначення порядків долин використовується дихотомічна 

класифікація (рис. 1). Карти базисних поверхонь та карти вершинних поверхонь є 

статичними, що дають  можливість проаналізувати зв'язок між морфометричними 

поверхнями та тектонічними структурами. Карти різниць, що будуються за допомогою 

графічного віднімання однопорядкових поверхонь та поверхонь суміжних порядків,  

відображають динаміку; з їхньою допомогою прослідковується розвиток рельєфу в 

процесі його формування, а також встановлюється зв'язок рельєфу з рухами земної 

кори та з іншими процесами розвитку рельєфу.  
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Рисунок 1. Фрагмент карти порядків долин та вододілів 

 

Застосування структурно-морфометричного методу для території Київського 

Придніпров’я дає можливість реконструювати поетапний розвиток та еволюцію 

сучасного та палеорельєфу, новітні рухи земної кори, зафіксувати тектонічні структури.  

Геоморфологічно площу характеризують особливості трьох орографічних областей: 

Придніпровська височина, Поліська низина та Придніпровська низина.  

Придніпровська височина представлена північною частиною з лесовим 

слабопідвищеним акумулятивно-денудаційним структурно-генетичним типом рельєфу 

пізньонеогеневого – голоценового часу формування. Від Придніпровської низини 

відділяється високим (до 100,0 м), крутим правим берегом р. Дніпро. Межа між 

Поліською низиною та Придніпровською височиною не завжди чітко виражена і 

здебільшого пролягає по північній межі поширення лесів [3].  

У тектонічному відношенні територія Київського району знаходиться у межах 

Білоцерківського (Фастівського) блоку на північному схилі Українського щита. 

Кристалічний фундамент розбитий серією розломів субмеридіонального, 

субширотного, північно-східного та північно-західного простягання. Територія району 

належить до льодовикового району північно-східної перигляціальної підобласті. У 

стратиграфії району виділяються відклади палеогенової, неогенової та четвертинної 

систем.  

Для геоморфологічного та тектонічного аналізу дослідженої території використано 

SRTM-знімки, топографічні, геологічні та геоморфологічні карти. Структурно-

морфометричні побудови виконувались в середовищі ГІС із використанням 

програмного забезпечення ArcGIS 10.1 (ESRI), в результаті яких було визначено 

порядки долин та вододілів, складені карти базисних, вершинних поверхонь та їх 

різниць (рис. 2). 

 
 

 

Рисунок 2. Фрагмент карти ізобазит 2-го та 3-го порядків 
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Визначення неотектонічних показників території виконувалось за допомогою 

морфометричного аналізу за методикою В. Філософова [1, 2], який дозволяє виявити 

неотектонічні структури різних порядків та оцінити інтенсивність їх вертикальних 

рухів за даними графічного розкладання рельєфу на базисні, залишкові, вершинні та 

ерозійні поверхні відповідно порядкам річкових долин та вододільних ліній. 

Таким чином, в результаті проведених досліджень було виконано різноманітні 

структурно-морфометричні побудови та створено морфометричні моделі, що дають 

можливість прослідкувати поетапну геоморфологічну та тектонічну еволюцію даного 

регіону впродовж неоген-четвертинного етапу, а також визначити локальні тектонічні 

структури та геодинамічні обстановки. В подальшому дані моделі можуть бути 

використані для прогнозування небезпечних геологічних процесів. 
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В даній роботі вивчено колекцію зразків і шліфів метаосадових порід скелеватської світи 

криворізької серії палеопротерозою Українського щита. Добре збережені первинно-осадові 

макроструктури і текстури дозволяють застосовувати літологічні методи до визначення фаціальних 

особливостей генезису порід. 

 

In this paper, a collection of metasedimentary rock samples and slides from the Sklevatska strata of the 

Kryvorizka depositional sequence of Paleoproterozoic Ukrainian Shield is studied. Well-preserved primary 
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sediment macrostructures and structures allow the use of lithological methods to determine the facial features of 

the rock genesis. 

 

При вивченні древніх метаморфізованих товщ докембрію залишаються актуальними 

різні методи літологічного аналізу, які достатньо розроблені і широко застосовуються 

під час досліджень фанерозойських утворень. Особливо ці методи є застосовними при 

вивченні слабометаморфізованих порід в умовах зеленосланцевої і епідот-

амфіболітової фацій метаморфізму. На підставі різного роду реліктових ознак і 

особливостей речовинного складу встановлюється первинна природа 

метаморфізованих утворень.  

В даній роботі досліджувалась колекція зразків і шліфів великого формата 

метатеригенних порід скелеватської світи криворізької серії палеопротерозойского 

віку. Шліфи є зрізами штуфів керна глибокої свердловин № 18454, пробуреної в 

східному борту Криворізького синклинорія, в Центрально-Саксаганському районі 

(ділянка колишнього рудника ім. Лібкнехта). Структура родовища на цій ділянці являє 

монокліналь з кутом падінням 40-45º на захід – північний захід. Скелеватська світа є 

базальним метатеригенним комплексом, що залягає в нижній частині 

палеопротерозойського розрізу Криворізького синклінорію [1]. Породи скелеватської 

світи на цій ділянці метаморфізовані в умовах зеленосланцевої фації. Вони 

представлені метагравелітами, метапісковиками, метаалевролітами. Склад 

кластогенних уламків переважно кварцовий з незначною часткою калішпату 

(мікрокліна). Цемент порід кварц-серицитовий. У породах добре збереглися первинні 

макроструктури і текстури, такі як різнопорядкова осадова шаруватість, виражена 

чергуванням шарів різної зернистості і складу зі збереженням первинної уламкової 

форми зерен. У метапісковиків і метагравелітів часто встановлюється дрібно-

лінзовидна коса шаруватість з елементами градаційної шаруватості окремих 

мікроритмів. У метаалевролітах спостерігається тонка горизонтальна шаруватість, 

підкреслена темними прошарками алевро-пелітового матеріалу, збагаченого 

тонкорозсіяною вуглеродистою речовиною. 

Особливості структур і текстур порід (рис. 1) однозначно доводять їх осадовий 

генезис і вказують на ймовірні мілководно-басейнові умови седиментації. 

Таким чином, добра збереженість первинно осадових макроструктур і текстур 

дозволяють застосовувати літологічні методи до визначення фаціальних особливостей 

генезису метаморфізованих порід. 

а) 

б) 

Рисунок 1. Реліктові осадові макроструктури і текстури палеопротерозойських 

метатеригенних порід скелеватської світи криворізької серії 
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а) св. 18454, гл.195,5 м. Шаруватість в метапісковиках. Чергування шарів середньо-

крупнозернистих метапісковиків на базальному тонкозернистому цементі з 

прошарками і лінзами метаалевролітів і метаалевро-пелітів. Останні збагачені 

тонкорозсіяною вуглеродистою речовиною (темне). 

б) св. 18454, гл. 140,3 м. Шаруватість в метаалевролітах. Тонка горизонтальна 

шаруватість обумовлена чергуванням шарів, в різній ступені збагачених 

тонкорозсіяною вуглеродистою речовиною. 
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