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ПРОГНОЗУВАННЯ СКУПЧЕНЬ ВУГЛЕВОДНІВ НЕТРАДИЦІЙНОГО ТИПУ В
МЕЖАХ ВОЛИНО-ПОДІЛЬСЬКОЇ НАФТОГАЗОНОСНОЇ ОБЛАСТІ
Оцінено території Волино-Подільської нафтогазоносної області для пошуку вуглеводнів нетрадиційного типу
(сланцевого газу, газу ущільнених порід та сланцевої нафти). Визначено основні стратиграфічні рівні
поширення порід, перспективних для пошуку вуглеводнів нетрадиційного типу, та встановлено межі їхнього
поширення.
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сланцева нафта.
ВСТУП. В останні роки у світі все більше уваги надається вивченню нетрадиційних
джерел вуглеводнів (ВВ), до яких насамперед належить сланцевий газ, газ ущільнених
порід та сланцева нафта. Найрозвинутіші країни, такі як США й Канада, розпочали
розробку не тільки нетрадиційного газу, а й нетрадиційної нафти. У Західній і Східній
Європі також тривають роботи в цьому напрямі [1-3, 5]. Актуальною ця проблема є й для
України. Аналіз геолого-геофізичних матеріалів засвідчив, що територія ВолиноПодільської нафтогазоносної області також перспективна для пошуків ВВ нетрадиційного
типу.
Головними завданнями є визначення основних рівнів поширення порід,
перспективних для пошуку ВВ нетрадиційного типу, та визначення найперспективніших
стратиграфічних комплексів, а також меж їхнього поширення.
ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ. Узагальнення й систематизація геолого-геофізичних і геологопромислових матеріалів з нафтогазоносності, газоносності сланцевих утворень різних
басейнів світу, з-поміж яких Віллістон (Williston Basin), Остін Чок Тренд (Austin Chalk trend),
Іст Техас - Норт Луїзіана Солт (East Texas - North Louisiana Salt), Ніобрара (Niobrara),
Денвер-Джулісберг (Denver-Julesberg), Аппалацький передовий прогин (Appalachians),
Форт-Вeрт (Fort Worth), Мідконтинент (Midcontinent) [4, 6-12], дали змогу визначити основні
критерії оцінки перспективності цих утворень на пошуки неконвекційних ВВ, а саме:
1. Літологічний склад (осадові глинисті (сланцеві), алеврито-піщано-глинисті, піщаноглинисті, карбонатно-глинисті та гідрокарбопеліти і карбонатні породи, що перебувають
переважно на стадії мезокатагенезу) і вміст органічної речовини (Сорг понад 1%).
2. Ступінь термальної зрілості порід: інтервал від середньої частини МК 1 (Ro –
0,62) до нижньої частини АК1 (Ro – 2,5). Узагальнення геолого-промислових матеріалів з
огляду на основні положення осадово-міграційної теорії походження ВВ дає змогу
визначити, що найсприятливішими умовами для утворення неконвекційної нафти
o
o
характеризуються породи в інтервалі термальної зрілості порід від R – 0,62 до R – 0,80
o
o
(“нафтове вікно”), а для утворення неконвекціного газу – від R – 0,80 до R – 2,5 (“газове
вікно”).
3. Пористість не менше ніж 1,0%, проникність – 0,02-0,1 мД. Аналіз засвідчує, що в
межах продуктивної товщі пористість варіює в широкому діапазоні від 1,0 до 10%, однак
більшість значень відкритої пористості – у межах 2,5-5,0%. Проникність не висока і
зазвичай не перевищує 0,1 мД. В окремих випадках у разі наявності розвинутої системи
тріщинуватості проникність сягає 2-5 мД. Пористість закритих ізольованих пор змінюється
від 0,5 до 2,5%. Уміст ізольованих пор в органічній речовині оцінюється в 0,2-0,5%.
Показники пористості залежать як від фракційного та мінерального складу порід, так і від
вторинних процесів (ущільнення, карбонатизація, окременіння тощо).
4. Товщина перспективного горизонту: для нафти – не менш як 30 м, для газу – не
менш як 40 м. Ще одним з важливих критеріїв оцінки ступеня перспективності
© С.Г. Вакарчук, Н.А. Данишурка, 2018

210
Тектоніка і стратиграфія, 2018, вип. 45

нетрадиційних ВВ є товщина перспективного горизонту. Так, мінімальна товщина
карбонатної товщі, з якої здійснюється промислове видобування неконвекційної нафти в
басейні Віллістон, становить 16-34 м. Промислове видобування нетрадиційного газу в
басейнах Мідконтинент та Остін Чок Тренд здійснюється з пластів з мінімальною
товщиною 30-50 м.
5. Глибина залягання перспективних пластів до 4500 м (сланцевого газу й газу
ущільнених порід) та до 4000 м (для сланцевої нафти). Аналіз даних щодо
нафтогазоносних басейнів Північноамериканського континенту засвідчив, що промислове
видобування неконвекційних ВВ здійснюється з пластів, що залягають на глибинах до
4500 м. Це прямо пов’язане як з економічними, так і з технічними чинниками. По-перше, як
відомо, зі збільшенням глибини перспективних пластів різко ускладнюються умови
проведення гідророзриву і на глибинах понад 4500 м ефективність його проведення різко
знижується. По-друге, зі збільшенням глибини свердловини відповідно зростають і
витрати на її спорудження, а зважаючи на економічні дані, видобування неконвекційних
ВВ (не тільки з карбонатних, а й зі сланцевих і піщано-алевритових утворень) з горизонтів,
які залягають на глибинах понад 4500 м, є нерентабельним.
Аналіз основних критеріїв оцінки перспектив пошуку скупчень ВВ нетрадиційного
типу, до яких належать літологічний склад, уміст органічної речовини, ступінь термальної
зрілості, пористість і проникність, товщина перспективного горизонту та глибина
залягання, дав змогу визначити в межах Волино-Поділля низку стратиграфічних
комплексів і окреслити межі перспективних земель для різних типів нетрадиційних ВВ.
Сланцевий газ. За результатами аналізу геолого-геофізичних матеріалів визначено
найперспективніші стратиграфічні комплекси для пошуку сланцевого газу в межах
Волино-Поділля: верхньовендсько-нижньокембрійський і силурійський; верхня частина
венду (відклади верхньовалдайської серії); нижня частина нижнього кембрію (відклади
балтійської серії); нижній силур (відклади китайгородського та баговицького горизонтів);
верхній силур (відклади малиновецького і скальського горизонтів).
Верхньовендсько-нижньокембрійський комплекс. З’ясовано, що перспективними на
пошуки сланцевого газу є глинисті відклади, які в стратиграфічному плані приурочені до
відкладів верхньовалдайської серії верхнього венду та балтійської серії нижнього кембрію.
Нижче наведено їхню характеристику.
У літологічному сенсі перспективні відклади верхньовалдайської серії представлені
чорними аргілітами з високим умістом сапропелевої органічної речовини (Сорг – від 1,2 до
3%, у деяких випадках Сорг – до 7,5%). Товщина глинистих пачок – 20-40 м. Глибина
залягання – 1500-4000 м. На більшій частині території відклади рифею перебувають на
стадії катагенезу МК3-АК3 (Rо – 1,1-4,9).
Установлено, що найбільша кількість глинистих пачок зосереджена в нижній частині
балтійської серії. За літологічним складом – це глинисті відклади, особливо в західній
частині Волино-Поділля (свердловини 1-Перемишляни, 30-Великі Мости, 1-Глиняни
тощо); вони мають вигляд чорних сланців, що сформовані в межах континентального
схилу перикратону. Уміст Сорг – 0,8-1,2%. Ступінь катагенезу – МК3-АК3 (Rо – 1,1-4,5).
Товщина глинистих пачок – 20-60 м.
Перспективи території по верхньовендсько-нижньокембрійському комплексу
пов’язують із західними та північно-західними районами Волино-Поділля (рис. 1).
Силурійський комплекс. Проведений аналіз показав, що найперспективнішими для
пошуку сланцевого газу є відклади відкритоморської фаціальної зони китайгородського й
баговицького горизонтів нижнього силуру та малиновецького й скальського горизонтів
верхнього силуру. У літологічному плані ці відклади представлені потужною товщею
чорно-сірих і чорних аргілітів і мергелів з рідкісними прошарками вапняків. Уміст Сорг – від
0,7 до 1,9%, місцями Сорг – до 3%. Ступінь
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Рис. 1. Карта поширення перспективних на пошуки сланцевого газу порід у верхньовендськонижньокембрійському комплексі Волино-Поділля
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катагенезу в межах зони поширення відкритоморських відкладів – від МК2 до АК3 (Rо – 0,8
-3,7). Товщини пластів сланцевих порід – 70-80 м, іноді – 100 м.
Перспективна територія по силурійському комплексу охоплює західні, південнозахідні та південні райони Волино-Поділля (рис. 2).

Рис. 2. Карта поширення перспективних на пошуки сланцевого газу порід у силурійському комплексі
Волино-Поділля
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Газ ущільнених порід. На основі розроблених критеріїв визначено, що
найперспективнішими стратиграфічними комплексами для пошуку газу в ущільнених
породах у межах Волино-Поділля є відклади верхньої частини кембрійського комплексу
(бережківська серія).
У літологічному сенсі – це пачки пісковиків, які чергуються з менш потужними пачками
глинисто-алевролітових порід. Пісковики сірі, масивні, дрібнозернисті, кварцові з
контактово-регенераційним типом цементації. Товщина пачок – від 50 до 550 м. Глибина
залягання – 1500-4000 м. Ступінь катагенезу – МК3 до АК3 (R0 – 1,1-4,5).
Перспективи території Волино-Поділля пов’язують із центральними землями
досліджень (рис. 3).

Рис. 3. Карта поширення перспектив газоносності ущільнених порід кембрійського комплексу Волино-Поділля
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Сланцева нафта. Найбільші перспективи пошуку сланцевої нафти в межах ВолиноПоділля треба пов’язувати з щільними карбонатними та карбонатно-глинистими породами
силурійського комплексу – утвореннями мілководного шельфу. Відклади представлені
пачками вапняків завтовшки від 30 до 50 м, з пропластками аргілітів.
Вапняки
здебільшого органогенно-детритові та різнозернисті (переважно дрібнозернисті), місцями
грудкуваті, нерівномірно глинисті, доломітизовані, шаруваті й хвилястошаруваті зі
стилолітовими швами. Уміст Сорг в карбонатних різновидах сягає 0,1-0,3%, у глинистих –
до 1,5%. Середні значення відкритої пористості – 3-5%, проникності – 0,05-0,1 мД. Ступінь
катагенезу порід у розкритих розрізах – від МК1 до МК2 (Rо – 0,60-0,80). Товщина
перспективних пачок – до 40 м. Глибина залягання перспективних відкладів у межах цієї
зони змінюється від 1400 до 2500 м.
Перспективні землі по силурійському комплексу охоплюють східний, південно-східний
та північно-східний райони Волино-Поділля (рис. 4).
ВИСНОВКИ. Аналіз основних критеріїв оцінки перспектив пошуку скупчень ВВ
нетрадиційного типу, до яких належать літологічний склад, уміст органічної речовини,
ступінь термальної зрілості, пористість та проникність, товщина перспективного горизонту
й глибина залягання, дав змогу окреслити в межах Волино-Поділля низку стратиграфічних
комплексів і визначити межі перспективних земель для різних типів нетрадиційних типів
ВВ.
Найперспективнішими стратиграфічними комплексами для пошуку сланцевого газу є
верхньовендсько-нижньокембрійський
(верхня
частина
венду
(відклади
верхньовалдайської серії); нижня частина нижнього кембрію (відклади балтійської серії))
та силурійський комплекси (нижній силур (відклади китайгородського та баговицького
горизонтів); верхній силур (відклади малиновецького й скальського горизонтів)).
Перспективи території по верхньовендсько-нижньокембрійському комплексу пов’язують із
західними та північно-західними районами Волино-Поділля. Перспективна територія по
силурійському комплексу охоплює західні й південно-західні райони досліджень.
Перспективними для пошуку газу ущільнених порід є відклади верхньої частини
кембрійського комплексу (бережківська серія). Перспективи території Волино-Поділля
пов’язують із центральними районами досліджень.
Найперспективнішим для пошуку сланцевої нафти є силурійський комплекс.
Перспективні землі по силурійському комплексу охоплюють східний, південно-східний та
північно-східний райони Волино-Поділля.
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Рис. 4. Карта поширення перспективних на пошуки сланцевої нафти порід у силурійському
комплексі Волино-Поділля
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С.Г. Вакарчук, Н.А. Данишурка
ПРОГНОЗ СКОПЛЕНИЙ УГЛЕВОДОРОДОВ НЕТРАДИЦИОННОГО ТИПА В ПРЕДЕЛАХ
ВОЛЫНО-ПОДОЛЬСКОЙ НЕФТЕГАЗОНОСНОЙ ОБЛАСТИ
Выполнена оценка территории Волыно-Подольской нефтегазоносной области для поиска углеводородов
нетрадиционного типа (сланцевого газа, газа уплотненных пород и сланцевой нефти). Определены основные
стратиграфические уровни распространения пород, перспективных для поиска углеводородов
нетрадиционного типа, и установлены границы их распространения.
Ключевые слова: Волыно-Подольская нефтегазоносная область, палеозой, сланцевый газ, газ уплотненных
пород, сланцевая нефть.
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ASSESSMENT OF UNCONVENTIONAL PETROLEUM ACCUMULATIONS POTENTIAL FOR THE
VOLYN-PODILLYA PETROLEUM-PRONE PROVINCE
Assessment of Volyn-Podillya petroleum-prone province territory was made for unconvential hydrocarbons search
(shale gas, gas of compressed rocks and shale oil). Determined mane stratigraphick levels of prospective for
unconvential hydrocarbon type rocks spreading, boundaries of their spreading are set.
Key words: Volyn-Podillya petroleum-prone province, Paleozoic, shale gas, tight gas, shale oil.
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