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ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ РЕАЛЬНОГО СТАНУ МІНЕРАЛЬНОСИРОВИННОЇ БАЗИ ПРОМИСЛОВИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
Акуленко Г.В., ДРГП «Донецькгеологія», м. Бахмут (Артемівськ), Україна, dongeo@ukr.net
Визначення реального стану мінерально-сировинної бази необхідне для достовірності
відомостей і даних про забезпеченість країни природними ресурсами, які безумовно є
найважливішими економічними і політичними факторами розвитку суспільства.

THE PROBLEM OF DETERMINING THE REAL STATE OF THE
MINERAL RESOURCE BASE OF THE INDUSTRIAL
REGIONS OF UKRAINE
Akulenko G.V. State Regional Geologic Enteprise «Donetskgeologiia», s. Artemivsk, Ukraine,
dongeo@ukr.net
Determining the actual state of the mineral resource base is needed for the reliable information
about the country's supply of natural resources, which are undoubtedly the most important economic and
political factor of society’s development.

Вступ.
Мінерально-сировинна база України, включає офіційні дані (Державного балансу
вітчизняного мінерально-сировинного комплексу) розвідані запаси та прогнозовані ресурси
корисних копалин. Зараз Державним балансом України обліковується порядку 8200
родовищ корисних копалин, що вважаються підготовленими до промислової розробки та є
першочерговим резервом для відтворення розвіданих запасів та прирощення на флангах
родовищ. Понад 90% з числа розвіданих родовищ оцінені за часів колишнього СРСР та
потребують повної переоцінки виходячи з принципово нових підходів до технологічних
параметрів і техніко-економічних розрахунків, політичних і соціально-економічних умов,
чинного законодавства та інституційних особливостей надрокористування в Україні.
Визначення реального стану мінерально-сировинної бази промислових регіонів є
особливо актуальним з врахуванням набрання з 01.01.2016 р. чинності угоди про поглиблену
і всеосяжну зону вільної торгівлі Європейського Союзу (ЄС) з Україною та для визначення
реальних перспектив збалансування економіки і соціально-економічного розвитку держави.
Обґрунтування проблеми.
Попередній аналіз стану основного фонду родовищ корисних копалин (на прикладі
неметалічних корисних копалин) та проведення робіт з геолого-промислової оцінки детально
розвіданих раніше родовищ, що не використовуються промисловістю (в тому числі, що
враховуються Державним балансом України) дає підставу зробити висновок про застарілість
матеріалів розвідок, проведених до 90-х років. За умов сучасної політичної і соціальноекономічної ситуації, досягнень науково-технічного прогресу, природоохоронних обмежень і
впливу на прийняття рішень громадської думки та інше, цінність більшості об’єктів
ставиться під сумнів. Низка об’єктів потребують нестандартного підходу, повного чи
часткового списання запасів корисних копалин з Державного балансу України, переведення
до позабалансових, умовно балансових, на деяких кількість запасів зменшиться в рази та
поставиться питання рентабельності розробки таких родовищ в умовах сьогодення, інше.
Тобто, резервний фонд родовищ корисних копалин країни не відповідає сучасним вимогам:
загальні цифри запасів корисних копалин, що враховуються Держбалансом України і
озвучуються на вищому рівні не є ефективними і достовірними і вимагають негайної
«розчистки». Визначення реального стану мінерально-сировинної бази необхідне для
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достовірності і надійності даних про забезпеченість країни не відновлюваними природними
ресурсами, які безумовно є найважливішими економічними і політичними факторами
розвитку суспільства. Визначення реальних кількісних і якісних параметрів ресурсної бази
неодмінно приведе до зміцнення і розширення мінерально-сировинної бази країни,
підвищення конкурентоспроможності, ефективності і якості підготовки до освоєння
розвіданих запасів корисних копалин в умовах ринкової економіки.
Виклад основного матеріалу.
Мінерально-сировинна база — це сукупність корисних копалин і сукупність
компонентів, яку можна використати в різних галузях економіки. В мінерально-сировинну
базу також включаються техногенні родовища корисних копалин – відвалів видобутку,
відходів збагачення та переробки мінеральної сировини, придатних до промислового
використання.
Мінерально-сировинну базу галузей промисловості країни (енергетики, паливної,
чорної і кольорової металургії, хімічної, будівельної) становить сукупність родовищ з
розвіданими та попередньо оціненими запасами.
Із загальної кількості родовищ корисних копалин, що числяться на Державному
балансі України – понад 8200 родовищ (усього ж виявлено понад 20000 родовищ і проявів) 80% становлять родовища будівельних матеріалів (суглинок, пісок, глина, камінь – 43%) ,
торфу (19%), сапропелю (озерного мулу – 3%) та питної води (12%). Близько 20% - це
родовища нафти і газу, вугілля – 16%, чорних, кольорових, дорогоцінних та рідкісних
металів і урану – 1,5%, інші тверді корисні копалини - графіт, сірка, кухонна та калійна солі,
каоліни, вогнетривкі глини, та і інше - близько 3%, мінеральні води - близько 2%.
Залягання мінерально-сировинних і паливно-енергетичних ресурсів у надрах України
досить не рівномірне. Відокремлюються в першу чергу області з найвищою часткою видів та
кількості мінеральних ресурсів в їх інтегральному природно-ресурсному потенціалі
(Донецька – понад 70%, потім Дніпропетровська і Луганська від 60 до 70%, Запорізька,
Львівська, Полтавська – від 15 до 25%.
Мінерально-сировинну базу України більш як на 90 % складають родовища, розвідані
за часів колишнього СРСР, коли стратегічно важливими були майже всі види сировини,
питання прибутку вважалося другорядним, на ряду з багатими рудами в підрахунок запасів
включалися бідні, в результаті чого сумарна рентабельність була мінімальною, але запаси
сировини більшими, що вважалося більш важливим, іноді запаси підраховувались навіть під
існуючими населеними пунктами, а такі особливо важливі на сьогодні фактори як власність
на землю, обмеження щодо надання певних категорій земельних ділянок, природоохоронні
обмеження, санітарно-захисні та інші охоронні зони, підземні і наземні комунікації з їх
охоронними зонами, практично не враховувались. Суттєве значення маж також соціальний
фактор – думка територіальних громад.
Так, за попередніми даними, із загальної кількості родовищ корисних копалин, що
числяться на Державному балансі України кількість родовищ, розробка яких на сьогодні є
економічно доцільною, не перевищує 1/3. Якщо ж брати до уваги тільки родовища, що не
розробляються, чи не надані в користування, то цей показник складе не більше 1/5.
Визначення мінерально-сировинного потенціалу України, підтримання та розвиток
видобутку мінерального сировини залежать від низки проблем, пов'язаних і з станом
мінерально-сировинної бази, і зі становищем у мінерально-сировинному комплексі країни
загалом:
1. Надлишкова кількість об’єктів, що числяться на Державному балансі, є проблемою в
плані реальної оцінки (стану) мінерально-сировинної бази України. Так на прикладі крейди
будівельної, Держбалансом України Донецької області враховуються 10 родовищ крейди, що
не розробляються. За результатами геолого-економічних оцінок, проведених в останні 10-15
років, визначено, що 7 із 10 родовищ не можуть бути залучені до промислової розробки за
причин: знаходження в охоронних зонах водозоборів (2 родовища: Білокузьминівське та
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Красненське), ділянка №1 Білокузьминівського родовища крім того межує з пам’ятником
природи загальнодержавного значення «Крейдові стовпи», в охоронній зоні водоканалу
Сіверський Донець-Донбас (2 родовища: Григоренківське та Курдюмівське), запаси крейди
родовищ Билбасівське, Слов’янське знаходяться під багаторічним листяним лісом та
занесені до кадастру лісових угідь, родовище Біленьке під лісом, в охоронній зоні
нафтопроводу та частково с. Біленьке, Андріївське родовище потрапляє в зону дії зсуву на
схилі с. Андріївка (громада не узгоджує експлуатацію Андріївського родовища крейди
будівельної та Голосняківського родовища крейди для хімічної промисловості). Таким
чином, реальні до відробки тільки за географічним положенням запаси крейди будівельної
складають 17,6 млн.т, замість 123,4 млн.т, що враховує Держбаланс України.
Якщо взяти за приклад такий вид сировини як пісок будівельний, то картина буде ще
сумнішою, тому що корисної копалини на багатьох родовищах просто немає, вона вироблена
несанкціонованим способом повністю або частково. Приклади таких родовищ: Водяне-2
вироблене повністю, Зовненське, Розсохуватське, Кутейниківське на 60-90%, Славгресівське
родовище знаходиться в межах садового кооперативу, пісок використовується місцевим
населенням для власних потреб. Ямпільське та Ямське родовища знаходяться під
багаторічнимм сосновими насадженнями та увійшли до Національного природного парку
«Святі гори». Білосарайське родовище знаходиться в межах Регіонального ландшафтного
парку «Меотида», Каракубське частково віддане під звалище м. Комсомольське та інше.
Таким чином, із 16 родовищ будівельного піску, що враховуються Держбалансом, можуть
попередньо розглядатися тільки 6 родовищ, які в свою чергу потребують перезатвердження
запасів в оновлених межах (контурах).
Родовища високоякісних флюсових і доломітизованих вапняків (сировина для
металургії) опинилися в зоні проведення антитерористичної операції. Зараз на тимчасово
неконтрольованій органами державної влади території припадають 15 із 16 розвіданих
діючих та резервних родовищ флюсової сировини України. Це родовища що розташовані на
території окупованого Криму, родовища високоякісних вапняків Волноваської групи:
Каракубське, Оленівське, Стильське, Первомайське, Північно-Шевченківське, Родниківське
знаходяться безпосередньо в зоні проведення АТО, Новотроїцьке і родовище «Анінська
Гольма» доломітів Бахмутської групи – в так званій «сірій зоні».
Перелік можна продовжити, за кожним видом сировини будуть зміни в сторону
корегування (зменшення) як переліку родовищ, так і кількості та якості запасів, стосовно
окремих об’єктів, та сировини в цілому.
2. Нерентабельність освоєння великої кількості розвіданих родовищ (запасів) за
критеріями ринкової економіки, потребує переосмислення та повної переоцінки, виходячи з
принципово нових підходів, вимог, критеріїв і чинників до відбору перспективності кожного
конкретного виду чи об’єкту. Проблема визначення цих критеріїв є чи найголовнішою
проблемою оцінки цінності того чи іншого конкретного розвіданого родовища.
3. Неконкурентноспроможність значної кількості родовищ мінеральної сировини за
цілою низкою причин (зниження якості сировини, погіршення гірничо-геологічних і
гірничотехнічних умов розробки, виснаження запасів з високим вмістом корисних
компонентів, нерентабельність видобутку, перевезення та ін.), в порівнянні з зарубіжними
аналогами. Проблема визначення полягає в постійній зміні ефективності виробництва з
врахуванням ринкових цін на сировину та продукцію. Тобто конкурентоспроможність
більшості об’єктів залишається недостатньо з'ясованою.
4. Низька забезпеченість розвіданими запасами окремих видобувних підприємств,
особливо в старих, давно освоєних, гірничорудних районах. Наприклад розширення
сировинної бази підприємств (особливо містобудівних) в умовах сьогодення набирає
проблеми з відводом земель, під охоронними зонами міст і навіть забудовами самих міст,
комунікацій, автомобільних та залізничних доріг, тощо знаходяться величезні запаси
високоякісної мінеральної сировини. Зокрема: ПАТ «Часово-Ярський вогнетривкий
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комбінат» вже зіткнувся з цією проблемою. Запаси високоясної вогнетривкої сировини
(вогнетривка глина) опинились під житловими забудовами м. Часів Яр.
5. Несприятливе географічне розташування і відсутність розвинутої інфраструктури
стосовно деяких розвіданих родовищ мінерального сировини потребує для їхнього освоєння
великих капітальних вкладень, що погіршує економічні показники розробки.
6. Характерно нераціональне використання мінеральної сировини її в процесі
видобування та переробки. В умовах ринкових відносин через прагнення до швидкого
комерційного успіху підприємства переходять до вибіркового селективного відпрацювання
багатих покладів, що приводить до втрати комплексності розробки та неефективного
використання корисних копалин розкривних і супутніх порід на стадії видобутку, а
кольорових, благородних металів і багатьох супутніх компонентів на стадії збагачення і
переробки. Таке видобування приводить до практично нерозв’язної проблеми накопичення
техногенних родовищ корисних копалин – відвалів видобутку, відходів збагачення і
переробки сировини, в яких містяться цінні корисні копалини, вони мають промислове
значення. На сьогодні в Україні обсяги цих відвалів перевищують 25 млрд. т, займаючи
площу понад 150 тис.га та в більшості випадках утворюючи не тільки непривабливий
ландшафт, але і негативно впливають на оточуюче природне середовище. В даний час
недостатня комплексність видобутку та переробки корисних копалин призводить до втрат до
30-50% врахованих у надрах запасів.
7. Виснаження пошуково-розвідувального потенціалу минулих років, зниження частки
попередньо оцінених запасів у загальному балансі розвіданих і прогнозних запасів. В останні
десятиріччя дуже знизились об’єми робіт направлені на пошуки нових об’єктів (ділянок)
корисних копалин. Практично усі роботи з геолого-промислових оцінок родовищ корисних
копалин, що проводяться зараз, базуються на матеріалах, сформованого за часів СРСР,
фонду. Недостатній ступінь вивченості виявлених колись перспективних об’єктів
залишається, а звідси і невизначеність їх інвестиційних можливостей.
8. Обмеженість ресурсів викопних вуглеводнів (нафти, газу) або відсутність (за
окремими винятками) кольорових і рідкісних металів, найважливіших агроруд та деяких
інших корисних копалин. Проблема визначення і оцінки нових видів корисних копалин на
прикладі плитчастих пісковиків, тощо.
9. Недостатні обсяги інвестицій в геологічне вивчення і промислове освоєння ресурсів
надр у зв'язку з недосконалою рентною політикою та загальною макроекономічною
ситуацією у країні. Недостатне щорічне фінансування робіт з державного замовлення
приводить до перенесення строків виконання робіт, консервації об’єктів і в результаті до
зниження ефективності виконання геологічних завдань з приросту рентабельних запасів.
Висновки.
Державним балансовим обліком враховуються родовища, які не відповідають
економічним умовам ринку. Актуальним залишається питання переоцінки їхнього наявного
фонду та оновлення інформаційної бази про стан мінерально-сировинних запасів корисних
копалин країни. «Розчистка» Державного балансу родовищ корисних копалин України,
приведе до неминучого зменшення балансових запасів корисних копалин, але надасть
можливість внести істотні корективи в загальну оцінку забезпеченості країни мінеральними
ефективними для стабілізації та економічного зростання України запасами. Необхідна чітка
розробка критеріїв визначення перспективності кожного конкретного об’єкту, його
конкурентоспроможності в рамках нової економічної і правової ситуації, розробки методики
(інструкцій), керівних нормативних документів списання з балансу, переводу в поза баланс
чи умовно балансові запаси корисних копалин родовищ, які втратили повністю чи частково
промислове значення.
За наявності низки проблем щодо удосконалення мінерально-сировинної бази України
є неприпустимим марнотратне не комплексне її використання.
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Без радикальної «розчистки» і переоцінки розвіданих в період планової економіки
родовищ корисних копалин неможливо проводити ефективну інвестиційно-інноваційну
політику в галузі та забезпечити потреби вітчизняної промисловості і соціальної сфери
мінеральними ресурсами власного видобутку для підвищення добробуту суспільства.
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3. Акуленко Г.В. «Геолого-промислова оцінка детально розвіданих раніше родовищ
неметалевих корисних копалин Донецької області, що не використовуються
промисловістю…»ДРГП «Донецькгеологія», 2001, 2004,2014 рр.
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РЕЗУЛЬТАТИ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ РОБІТ
НАК “НАФТОГАЗ УКРАЇНИ” ЗА 2015 РІК
ТА ГОЛОВНІ ПРОЕКТНІ ПОКАЗНИКИ НА 2016 РІК
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П. М. Чепіль, канд. геол.-мінерал. наук, старший науковий співробітник,
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України”,
01001,
м.
Київ,
http://www.naftogaz.com

Україна,

Наведено головні показники геологорозвідувальних робіт по Компанії за 2015 рік: буріння
пошуково-розвідувальних свердловин та проведення сейсморозвідувальні роботи, закінчені
спорудженням свердловин та отриманням результатів: відкриття нових родовищ і покладів нафти
й газу, розширення контурів раніше відкритих покладів, прирости запасів вуглеводнів промислових
категорій та їх видобутку. Визначено пріоритетні напрями та головні проектні показники
геологорозвідувальних робіт Компанії у 2016 році.

GEOLOGICAL PROSPECTING RESULTS OF NJ-SC “NAFTOGAZ
OF UKRAINE”
ON 2015 AND MAIN PLANNING PARAMETERS FOR 2016
V. S. Bulantsov, P. J. Maksimchuk, Ph.D,
Chepil P. M., Ph. D,s. r. w.,
Kasjanchuk S. V., NJ-SC Naftogaz of Ukraine, 01001, Кyiv, Ukraine, http://www.naftogaz.com
The basic indicators of Naftogaz exploration in 2015 are: exploration wells drilling, seismic, wells
completed, the discovery of new fields and deposits of oil and gas, expansion of the contours previously
discovered deposits, increments of hydrocarbon reserves of industrial categories and their production.
Exploration priority areas and key project indicators of the Company in 2016 are determined.

Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” в останні роки виконує в Україні
понад 70 % обсягів пошуково-розвідувального буріння на нафту й газ, забезпечує 99 %
приростів розвіданих запасів вуглеводнів та близько 86 % їхнього видобутку.
Відзначимо, що якщо в попередні роки результатами геологорозвідувальних робіт
Компанії та підприємств, які перебувають у корпоративному підпорядкуванні, удавалося
лише певною мірою компенсувати поточний видобуток вуглеводнів приростом їхніх запасів,
то вже у 2013–2015 роках фактично відбулося їх більш як двократне падіння, порівняно
з 2011 роком. А, як підтверджує світова практика, для забезпечення стабільного
нарощування видобутку вуглеводнів прирости їхніх запасів промислових категорій повинні
у 2–3 рази перевищувати обсяги видобутку.
Головні показники та результати робіт Компанії у 2015 році:
– пробурено 92 тис. м пошуково-розвідувальних свердловин, що склало 103 % від
запланованих обсягів та 95 % від обсягів 2014 року;
– виконано польові сейсморозвідувальні дослідження загальним обсягом 529,09 км2 3D
та 485,7 пог. км 2D;
– закінчено будівництвом 73 свердловини (106 % від запланованих);
– пробурено 94,3 тис. м експлуатаційних свердловин (91 % від запланованих обсягів
та 83 % від обсягів 2014 року).
У результаті виконання цих обсягів робіт:
– відкрито одне газове родовище: Лютнянське у Великоберезнянському районі
Закарпатської області. Під час випробування олігоценових відкладів з інтервалу 2254–2281 м
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пошукової сверд. № 2 Лютнянської отримано промисловий приплив газу добовим дебітом
58 тис. м3 на 6-міліметровій діафрагмі;
– відкрито шість нових покладів на шести діючих родовищах;
– розширено контури шести покладів на шести відомих родовищах;
– прирощено запасів вуглеводнів промислових категорій: природного газу 5,4 млрд м3,
нафти й конденсату 0,7 млн т;
– за результатами виконаних у Компанії геолого-тематичних робіт з вивчення
перспектив промислової нафтогазоносності нетрадиційних джерел вуглеводнів спільно
з провідними українськими науковцями підготовлено до друку та видано цикл монографій
з 8-ми томів “Нетрадиційні джерела вуглеводнів України”.
У 2015 році підприємствами Компанії видобуто 16,245 млрд м3 газу та 2,5 млн т нафти
з конденсатом.
Пріоритетні напрями геологорозвідувальних робіт Компанії у 2016 році такі:
– пошуки й розвідка нових родовищ вуглеводнів у складнопобудованих пастках зони
розвитку соляного тектогенезу приосьової зони центральної частини Дніпровсько-Донецької
западини (ДДЗ);
– пошуки родовищ вуглеводнів у межах великих занурених антиклінальних структур
південно-східної частини ДДЗ, які раніше виведено з буріння, та зон їхнього облямування;
– розвідка й дорозвідка покладів структурно-літологічного та тектонічно-екранованих
типів у районах значних за запасами родовищ ДДЗ;
– пошуки родовищ у відкладах палеозою в зоні зчленування ДДЗ та Донецької
складчастої структури;
– пошуки покладів вуглеводнів у башкирських карбонатних відкладах у межах великих
солянокупольних валів центральної частини ДДЗ;
– пошуки покладів вуглеводнів у комбінованих пастках кайнозойсько-мезозойських
відкладів Карпатської нафтогазоносної провінції;
– дорозвідка відкритих родовищ, що перебувають на стадії дослідно-промислової
розробки та розробки;
– продовження геолого-тематичних робіт і лабораторно-аналітичних досліджень
з вивчення перспектив промислової нафтогазоносності нетрадиційних джерел вуглеводнів
нафтогазоносних басейнів України (сланцевий газ, сланцева нафта, газ ущільнених
колекторів, газ метан тощо).
На 2016 рік по Компанії передбачені головні проектні індикативні показники
геологорозвідувальних робіт:
– пробурити 145,65 тис. м пошуково-розвідувальних свердловин;
– виконати польові сейсморозвідувальні дослідження в обсягах 1 082,8 км2 3D
та 1 225 пог. км 2D;
– приростити 8,6 млн т умовного палива запасів вуглеводнів промислових категорій.
При цьому очікується видобути у 2016 році 15,6 млрд м3 газу та 1,93 млн т нафти
з конденсатом.
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МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ПРОГНОЗУ ТА ОЦІНКИ РУДОНОСНИХ
ОБ’ЄКТІВ НА РІЗНИХ СТАДІЯХ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ РОБІТ
А. П. Василенко, УкрДГРІ, Київ,Україна, alla_vas@ukr.net
Розглянуто науково-методичні основи оцінки перспективних та прогнозних ресурсів твердих
корисних копалин. Охарактеризовано методи і способи кількісної прогнозної оцінки ресурсів.
Наведено параметри і критерії геолого-економічної оцінки.

METHODICAL BASES PROGNOSIS AND ESTIMATES OF OREBEARING OBJECTS AT DIFFERENT STAGES OF GEOLOGICAL
SURVEY WORKS
Vasylenko A. P., UkrSGRI, Kyiv, Ukraine, alla_vas@ukr.net
The scientific and methodical bases of an estimation of perspective and expected resources of solid
minerals are considered. The methods and techniques of quantitative prognostic resources estimate are
described. The parameters and criteria for geological and economic estimation are shows.

Вітчизняна система прогнозу та оцінки ресурсів твердих корисних копалин бере свій
початок з середини 80-х років минулого століття. В системі надрокористування оцінка
ресурсів має визначений статус. Прогнозні дослідження проводяться на всіх стадіях
геологорозвідувального процесу. Вони, по суті, є тим результатом, який обґрунтовує перехід
до більш детальних робіт наступних стадій.
За масштабами досліджень та стадійністю ГРР розрізняють такі види прогнозу
зруденіння: регіональний, локальний та детальний, а за метою і методами – якісний та
кількісний.
Прийнята в Україні класифікація за ступенем геологічної вивченості і достовірності
характеризується поділом ресурсів корисних копалин на дві групи: перспективні (кат.Р1, Р2)
та прогнозні (кат.Р3).
Прогнозні ресурси категорії Р3 враховують лише потенційну можливість формування
та промислової локалізації родовищ певного геолого-промислового типу того чи іншого виду
корисних копалин. Об’єктами оцінки прогнозних ресурсів кат.Р3 є рудні райони, рудоносні
зони та вузли встановлені в процесі проведення регіональних геолого-зйомочних та геологопрогнозних досліджень масштабу 1:200 000 на основі сприятливих стратиграфічних,
літологічних, тектонічних, палеогеографічних та ін. передумов. Оцінка ресурсів кат.Р3
проводиться методом загальної аналогії, через питому продуктивність об’єкту-аналогу, з
врахуванням основних параметрів об’єкту прогнозу. При визначенні питомої продуктивності
об’єкту-аналогу необхідно враховувати ієрархічний рівень прогнозованого об’єкту, щоб
значно не зависити обсяги ресурсів. Не додержання ієрархії є однією з найчастіших помилок
при оцінці ресурсів.
Геолого- економічна оцінка спеціальними розрахунками на цьому етапі не
обгрунтовується.
Для перспективних ресурсів кат. Р2 об’єктами прогнозу є рудні та рудоносні поля,
рудні зони, найбільш перспективні ділянки рудних полів та інші локалізовані площі виявлені
при крупномасштабних геологічних зйомках і геолого-прогнозних досліженнях масштабу
1:50000-1:25000, а також за результатами пошукових робіт. Принципова відмінність
перспективних ресурсів кат.Р2 від прогнозних кат.Р3 полягає в більш високій надійності
прогнозу, обумовленій більш детальною вивченістю об’єкту.
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На площах відомих рудних полів з розвіданими родовищами за кат. Р2
класифікуються
ресурси нових аналогічних потенційних родовищ того ж геологопромислового типу, що обґрунтовано прогнозуються за комплексом позитивних геологічних
факторів та пошукових ознак.
В межах нових рудоносних полів або перспективних площ за кат.Р2 класифікуються
ресурси які відповідають усім вимогам до прогнозних ресурсів кат.Р3, але додатково
відрізняються від них тим, що хоча б в одній точці в межах прогнозного контуру вже
виміряні потужність рудного покладу і середній вміст корисної копалини на цю потужність.
Таким чином, головною вимогою до результатів оцінки перспективних ресурсів за
категорією Р2 є наявність матеріалів, де відображені геологічні фактори, прямі та
опосередковані пошукові ознаки та обов’язково рудні перетини (як мінімум 1), які
дозволяють визначити контури прогнозованого об’єкту.
Оцінка ресурсів категорії Р2 здійснюється методом аналогії з врахуванням питомої
продуктивності прогнозованого об’єкту.
Геолого-економічна оцінка перспективних ресурсів категорії Р2 ( загальна ГЕО)
виконується, як правило, шляхом зіставлення основних параметрів об’єкту - прогнозу з
відповідними параметрами родовища-аналога. Вартісні показники сировини (вартість тони
руди, концентрату і т.д.) теж приймаються за показниками родовища-аналога. Загальна ГЕО
обов’язково включає пункт стосовно очікуваних обсягів запасів корисних копалин на
прогнозованому об’єкті.
Перспективні ресурси категорії Р1 за своїм призначенням є резервом для отримання
приросту запасів в межах уже розвіданих родовищ.
Крім того, вони визначають перспективу відкриття нових об'єктів в межах опорних
ділянок рудних полів при проведенні геологопрогнозних робіт масштабу 1:50 000 (1:25 000),
в межах рудопроявів (перспективних ділянок) встановлених при проведенні пошукових та
пошуково-оцінювальних робіт.
На попередньо розвіданих родовищах оцінка перспективних ресурсів категорії Р1
проводиться методом екстраполяції.
На нових площах до перспективних ресурсів кат.Р1 відносяться ресурси тільки тих
прогнозних об’єктів, де авторами аргументовано доведено наявність в їхніх межах рудних
тіл (покладів, зон), які підтверджуються рудними перетинами. При цьому, рудна зона або
рудні тіла повинні бути розкриті декількома рудними перетинами, кількість яких повинна
бути достатньою для встановлення параметрів прогнозованого об’єкту, а також слугувати
надійною основою для визначення якості мінеральної сировини. Як правило, рудних
перетинів в межах прогнозованого контуру повинно бути не менше 3-ох.
Оцінка перспективних ресурсів кат.Р1 виконується лише методом прямого
підрахунку.
Для перспективних ресурсів (категорія Р1) обов’язково виконується початкова
геолого-економічна оцінка ( ГЕО-3), яка надається у формі техніко-економічних міркувань
(ТЕМ) щодо промислового значення прогнозованого об’єкту.
На сьогоднішній день оцінка ресурсного потенціалу має важливе значення як для
поточного так і для перспективного планування ГРР та для вироблення стратегії розвитку
мінерально-сировинної бази України.
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ГЕОЛОГО-ГЕНЕТИЧНА МОДЕЛЬ ОБ’ЄКТА
“ТАРАСІВКА СХІДНА”
С. П. Василенко, канд. геол. наук, Інститут геологічних наук НАН України, Київ,
Україна, e-mail: svetlyk@gmail.com;
Т. В. Охоліна, канд. геол. наук, Інститут геологічних наук НАН України, Київ, Україна,
e-mail:svilya@ukr.net;
П. Г. Ткаченко, магістрант, ННІ “Інститут геології” Київського національного
університету імені Тараса Шевченка, Київ, Україна, e-mail:pantka4@ukr.net
На північно-східному схилі Українського щита в межах поширення рудовміщувальних пісків
середньо-новопетрівського віку, на схід від Тарасівського рутил-циркон-ільменітового розсипного
родовища, виділено перспективну площу з блоками в її межах. Цю площу автори вперше назвали
“Тарасівка східна”. Створено базу даних та побудовано комплексну геолого-генетичну модель
об’єкта “Тарасівка східна”. Проаналізовано карти розподілу циркону, рутилу, ільменіту, лейкоксену,
дистену, силіманіту й інтегрального показника. Проведено порівняльну геолого-економічну оцінку
найбільш збагачених та економічно привабливих блоків у межах перспективної площі.

GEOLOGICAL GENETIC MODEL of
“TARASIVKA VOSTOCHNAYA” AREA
Svitlana Vasylenko, PhD, Institute of Geological Sciences, NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine, e-mail:
svetlyk@gmail.com,
Tatiana Okholina, PhD, Institute of Geological Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine, e-mail:
svilya@ukr.net
Вступ
Загальновідомо руди титану і цирконію відносяться до стратегічних видів мінеральної
сировини. Розсипні родовища становлять рудну базу титану України, поступово
вичерпуються, нові практично не розвідуються. Визначення подальшого напряму
геологорозвідувальних робіт на титан та цирконій Української розсипної субпровінції
гальмується через відсутність достовірних даних про склад, фаціальні та генетичні умови
розповсюдження рудовміщуючих відкладів. Тарасівське рутил-циркон-ільменітове розсипне
родовище, вважається найперспективнішим після Мотронівсько-Аннівського, розташованого
в Середньому Придніпров’ї [1]. Вибір об’єкту дослідження обумовлений його схожістю з
розсипами самотканського типу, які успішно розробляються протягом більше 50 років
Вільногірським ГЗК, запаси якого виснажуються.
Мета та завдання.
Перед авторами стояло завдання в межах розповсюдження рудоносних пісків
середньо-новопетрівського віку виділити перспективну площу східніше Тарасівського рутилциркон-ільменітового розсипного родовища, розташованого на 25 км південніше м. Біла
Церква.
Дослідження полягали у виділенні та оцінці комплексної титано-цирконієвої
металоносності зазначеної площі з проведенням порівняльної геолого-економічної оцінки
найбільш збагачених і економічно привабливих блоків у її межах, розташованих на
південний схід від розвіданої площі у 1964 році та дорозвіданої у 2009 році
М. К. Виходцевим, С. М. Куликом та ін.
Методика та послідовність робіт.
Проблеми пов’язані з обробкою геологічної інформації викликані тим, що вона має
просторовий розподіл і складну природу. Засоби GIS дають змогу обробляти просторово
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впорядковані дані з урахуванням і обчисленням відповідних параметрів (відстань, площа,
взаємне розташування, тощо). Разом з тим, GIS дозволяє виконувати процедури та
обчислення доступні у звичайних базах даних (БД) – статистичні обчислення, математичні
операції над даними тощо. При побудові моделі об’єкта були використані обидва прикладні
аспекти геоінформаційних систем.
Послідовність робіт полягала у формуванні БД, до складу якої увійшло 285
свердловин розвідувального буріння з урахуванням 4 703 результатів мінералогічних
аналізів. По кожній свердловині внесені дані (абсолютна відмітка, потужність розкриву,
вмісти мінералів важкої фракції по двом продуктивним горизонтам). Всі свердловини
прив’язані в системі дійсних координат WGS.
Загальні відомості про об’єкт дослідження
В адміністративному відношенні розсипище важких мінералів знаходиться у південнозахідній частині Київської області, на території Білоцерківського, Володарського і
Таращанського районів. Поряд розташовані міста Біла Церква (25 км), Тараща (36 км), Тетіїв
(36 км), смт Володарка (12 км), за 150 км на північ – м. Київ.
За 30 км на північний схід від об’єкта “Тарасівка східна” проходить залізнична
магістраль Дніпро–Київ, зі станцією Біла Церква, а безпосередньо через розсипище –
шосейна дорога, що з’єднує районні центри – Білу церкву, Тетіїв, Володарку.
У структурно-тектонічному плані перспективна площа “Тарасівка східна” розташована
в області докембрійської складчастості, яка характеризується переважним розвитком
структур північно-західного простягання, серед яких визначну роль в утворенні розсипища
відігравав Центральний розлом. На кристалічних породах, представлених магматичними та
метаморфічними комплексами (юрівський, звенигородський, тетіївський та ін.) практично
повсюдно розвинута кора вивітрювання каолінового типу, яка вище перекрита потужною
товщею осадових відкладів мезо-кайнозойського віку.
У стратиграфічному відношенні промислові концентрації титанових і цирконових
мінералів приурочені до піщаних відкладів середньо-новопетрівської світи нижньогосереднього міоцену. Продуктивний пласт довжиною до 25 км завширшки 10–12 км має
субширотне простягання. Смуга ільменіт-цирконових розсипів Таращанської групи
простягається з північного заходу на південний схід вздовж Центральної зони розломів. У
межах цієї зони розташоване Тарасівське родовище, а також низка проявів Таращанської
групи: Рижківський, Петрівський, Улашівський та ін. Рудовмісні піски новопетрівської світи
поширені майже на всій площі її розвитку. Потужність їх становить 5–10 м, а у межиріччі
рр. Рось та Тарган збільшується до 20–25 м.
Геолого-генетична модель
У розрізі розсип розділяється на два пласти (рис. 1), які в південно-західній частині
зливаються в один.
Верхній пласт є основним промисловим рудним тілом, в ньому зосереджено до 90 %
мінералів важкої фракції. Потужність пласта – 2,0–20,7 м, площа поширення – близько
78,5 км2. Потужність розкривних порід – 1,5–52,4 м.
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Перший рудоносний горизонт

Рис. 1. 3D модель об’єкту “Тарасівка-східна”

Другий рудоносний горизонт

Об’ємна модель покрівлі та підошви обох продуктивних горизонтів.

Нижній шар розташований глибше на 0,2–11,0 м від верхнього. Його потужність
коливається від 0,1 до 8 м, в середньому – 5,69 м, а потужність проміжних розкривних порід
до 11,0 м.
Характер верствуватості, відсортованість та обкатаність зерен, присутність збагачених
рудними мінералами прошарків свідчать про накопичення товщі пісків у прибережній
пляжевій зоні.
Накопичення рудоносних пісків відбувалося у слабо проточному мілководному басейні
озерного типу, в умовах постійного переміщення берегової лінії, вздовж якої проходила
природна гравітаційна сепарація мінералів, виходячи з їх питомої ваги, та концентрація їх на
окремих ділянках. Джерелом вихідного матеріалу були породи підвищених ділянок
кристалічного фундаменту, що з південного заходу обмежували басейн осадконакопичення.
Розсипище “Тарасівка східна” – об’єкт комплексний. Для вартісної оцінки
концентратів та економічної доцільності розробки розсипища, автори вирішили відійти від
традиційного застосування оціночних параметрів “колективний концентрат” та “умовний
ільменіт” [2], і піти шляхом введення параметрів “вертикальний запас” та “інтегральний
показник”.
Вертикальний запас – це умовна величина, яка характеризує кількість корисного
компоненту, що припадає на 1 м2 площі. Цей параметр визначає просторовий розподіл
корисних компонентів по родовищу.
Наступним параметром, що суттєво впливає на економіку родовища є інтегральний
показник. Інтегральний показник включає в себе продажну вартість корисних компонентів в
обох продуктивних горизонтах і витрати на їх вилучення.
Його значення розподілені нерівномірно: максимальні – 181,8–558,0 умовних одиниць
зафіксовані в південно-західній частині родовища, та на рис. 2 показано темно-зеленим
кольором.

Рис. 2. Карта розподілу інтегрального показника.
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В результаті аналізу геолого-генетичної моделі об’єкту “Тарасівка-східна” виділена
перспективна площа та оконтурено і проаналізовано три блоки (рис. 3). Автори дійшли
наступних висновків.

Рис. 3. Перспективні площа і блоки об’єкту “Тарасівка східна”

Висновки
Вперше побудовані і проаналізовані: карти розподілу циркону, рутилу, ільменіту, лейкоксену,
дистену, силіманіту по першому та другому продуктивних горизонтах та карта розподілу
інтегрального показника;
У 3D зображенні відтворено поверхні підошви та покрівлі першого і другого продуктивних
горизонтів. В результаті підтверджується формування розсипу в умовах мілководного басейну.
Проведене моделювання дало змогу встановити закономірності розподілу корисних компонентів у
межах перспективної площі та оцінити титан-цирконієву металоносність;
Проведена попередня геолого-економічна оцінка дозволила виділити площі перспективні для
виявлення ділянок з високим вмістом мінералів важкої фракції і прийнятними економічними
показниками розробки;
Серед родовищ розсипного типу об’єкт “Тарасівка східна” є одним із найперспективніших
після Мотронівсько-Аннівського та Тарасівського рутил-циркон-ільменітового родовища.
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ОЦЕНКА ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ И КАЧЕСТВА
УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ ПО ДАННЫМ КОМПЛЕКСА ГИС
И. В. Васильева, аспирант УкрГГРИ, vasileva_iv1982@mail.ru
Геофизические исследования буровых скважин при разведке угольных месторождений
применяются для решения многих геологических задач. Среди них: литологическое расчленение
разреза, выделение пластов угля, определение глубины их залегания и углов падения пород,
определение мощности, строения, зольности, качественных характеристик угля, определение
синонимики угольных пластов и др. Данные ГИС применяются при подсчете запасов углей на
месторождении. Точность геофизических определений физико-механических свойств пород
оценивается по сопоставлению результатов, получаемых по данным ГИС и на образцах пород в
лаборатории.

EVALUATION OF PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES
AND QUALITY OF COAL SEAMS ON A COMPLEX GSW
Vasileva I., graduate student, Ukr SGRI, Kyiv, Ukraine, vasileva_iv1982@mail.ru
Geophysical exploration wells during the exploration of coal deposits solve many geological
problems. Among them: the lithological section subdivision, allocation of coal seams, the definition of the
depth of their occurrence and the angles of incidence breeds, the definition of power, structure, ash, coal
quality characteristics, determination of synonymy coal seams, and others. Data of GSW used in the
calculation of coal reserves in the field. Precision geophysical definition of physical and mechanical
properties of rocks is estimated by comparing the results obtained with the data of GSW, and rock samples in
the laboratory.

Геофизические исследования буровых скважин при разведке угольных месторождений
применяются для решения следующих геологических задач:
– литологического расчленения разреза;
– выделения пластов угля и определения глубины их залегания;
– определения мощности, строения и зольности угольных пластов, а также
определения характеристик качества углей;
– корреляции разрезов буровых скважин и определения синонимики угольных
пластов;
– детального литологического расчленения разреза, определения физикомеханических свойств и прогнозирования прочности и устойчивости пород кровли и почвы
угольных пластов в горных выработках;
– определения углов падения пород;
– выделения в разрезах буровых скважин тектонических нарушений, определения их
типа и амплитуды;
– определения гидрологических условий эксплуатации, изучения температурного
и газового режима пород, технического состояния буровых скважин;
– изучения закономерностей изменения мощности, строения и зольности пластов угля
по площади разведываемого месторождения (участка);
– изучения закономерностей изменения литологии, физико-механических свойств
углевмещающих пород, их прочности и устойчивости по площади месторождения.
Данные ГИС применяются при подсчете разведанных запасов углей.
Для месторождений угля применяются типовые комплексы геофизических
исследований угольных буровых скважин. Они разделяются на общие исследования по
всему стволу с целью изучения разреза буровой скважины, выполняемые в масштабе глубин
1:500 или 1:200 (поисковый комплекс), и детальные исследования в интервалах залегания
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угольных пластов, выполняемые в масштабе глубин 1:50 и 1:20 (детализационный
комплекс).
В интервалах залегания тонких угольных пластов (мощностью до 1,3 м), средней
мощности (1,3–3,5 м) и пластов сложного строения детализационные исследования проводят
в масштабе глубин 1:20, а в интервалах залегания более мощных пластов угля простого
строения – в масштабах глубин 1:50.
Интервал детального каротажа должен охватывать не менее 3 м мощности вмещающих
пород непосредственной кровли угольных пластов и 2 м непосредственной почвы. При
детальных исследованиях кровли и почвы угольных пластов для всех месторождений угля
обязательно применяются следующие методы ГИС:
– каротаж сопротивлений (КС);
– боковой каротаж (БК, БТК);
– гамма-каротаж (ГК);
– гамма-гамма-каротаж (ГГК);
– акустический каротаж (АК);
– диаметр скважины (ДС).
Инклинометрия должна производиться в разведочных буровых скважинах –
вертикальных при глубинах более 300 м и наклонных при глубинах более 100 м. Результаты
инклинометрии используют при геологических построениях.
Термометрия проводится во всех буровых скважинах глубиной более 500 м. Результаты
термометрии используются при оценке горно-геологических условий эксплуатации
угольных месторождений.
При каждом виде каротажа выполняется определение удельного сопротивления
промывочной жидкости по стволу буровой скважины.
Кроме того из отдельных угольных пластов производится отбор керна боковыми
стреляющими грунтоносами для уточнения или подтверждения мощности и строения
пересечений угольных пластов, выделенных по комплексу ГИС, а также для отбора образцов
угля и пород на химико-технологический анализ.
При исследовании буровых скважин в осложненных условиях, кроме основных
геофизических методов, применяются дополнительные методы ГИС.
Сводная каротажная диаграмма поискового комплекса включает все диаграммы,
геологический разрез буровой скважины по данным бурения и каротажа с указанием выхода
керна, углов падения, наименования пластов, маркирующих горизонтов (рис. 1).
Сводная каротажная диаграмма детализационного комплекса составляется по каждому
пластопересечению в отдельности и включает все диаграммы, разрез угольного пласта по
данным бурения и каротажа. Указывается выход керна, углы падения, глубина отбора проб
грунтоносами.
Изучение геологического строения, идентификация угольных пластов, выявление
тектонических нарушений, а также определение качественных характеристик углей
выполняется на основе корреляции каротажных диаграмм поискового или детализационного
комплекса ГИС.
Определяются мощности угольного пласта:
– общая – сумма мощностей угольных пачек и внутрипластовых породных
прослоев;
– полезная – сумма мощностей только кондиционных угольных пачек;
– подсчетная – соответствует установленным на участке кондициям.
Зольность (содержание минеральных компонентов в угле) является основным
показателем качества углей. По этому показателю устанавливаются кондиции для подсчета
запасов. По предельному значению зольности, принятому для углей на данном участке
разведки, производится разграничение углей и углистых пород.
Оценка зольности и других показателей качества углей (влажность, сернистость, выход
летучих веществ и др.) может выполняться по химическому анализу образцов углей и пород,
16

отобранных с помощью боковых стреляющих грунтоносов, и по данным ГИС. Возможно,
также комбинированное определение зольности по данным ГИС и отбора образцов пород
(отбор керна).

Рис. 1. Фрагмент сводной каротажной диаграммы поискового комплекса, скв. Д-63П, ш. “Степная”

Рис. 2. Зависимость зольности угля от его плотности

Зольность и другие характеристики качества углей определяются с помощью
корреляционных зависимостей между показателями качества углей и геофизическими
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параметрами (плотность, удельное электрическое сопротивление, естественная гаммаактивность, эффективный атомный номер). Пример зависимости показателей зольности от
плотности угля представлен на рис. 2.
Корреляционные зависимости между зольностью (и другими характеристиками
качества углей) и геофизическими параметрами устанавливаются путем статистической
обработки данных ГИС по пересечениям угольных пластов при полном выходе и хорошей
сохранности угольного керна и при условии соответствия мощности и строения пласта по
керну и каротажу.
Определение физико-механических свойств вмещающих пород выполняется для пород
основной и непосредственной кровли и почвы угольных пластов.
К основным физико-механическим свойствам вмещающих пород, определяющим
горно-геологические условия эксплуатации угольных месторождений, относятся:
– пористость;
– минералогическая и объемная плотности;
– скорость распространения продольных и поперечных упругих волн;
– предел прочности на одноосное сжатие и одноосное растяжение;
– твердость по Шору;
– крепость по Протодьяконову;
– модуль Юнга;
– коэффициент Пуассона;
– модуль всестороннего сжатия;
– модуль сдвига и др.
Точность геофизических определений физико-механических свойств пород
оценивается по сопоставлению результатов, получаемых по данным ГИС и на образцах
пород в лаборатории. От качества выполненных геофизических исследований и
интерпретации полученных данных зависит процесс ведения работ по добыче полезного
ископаемого в дальнейшем и минимизация затрат на доразведку и уточнение горногеологических условий отработки угольного месторождения.
Сегодня существует много компьютерных геологических программ, способных с
точностью провести расчет и вывести окончательные результаты в кратчайшие сроки.
Высокая эффективность применения интеллектуальных методов анализа данных признана
геофизиками всего мира. В дальнейшем постоянное развитие науки и технологий будет еще
больше влиять на оптимизацию и совершенствование методов интерпретации геофизических
данных, что положительно отразится не только на качестве разведывательных работ, но и на
их стоимости и сроках выполнения.
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УДК 552.574

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ
ЭНДОГЕННЫХ ПОЖАРОВ В УГОЛЬНЫХ ШАХТАХ
И. В. Васильева, аспирант УкрГГРИ, vasileva_iv1982@mail.ru
Эндогенные пожары на угольных шахтах возникают в результате произвольного
самовозгорания угля и горючих материалов. В процессе окисления горючих материалов или полезных
ископаемых кислородом повышается их температура и происходит возгорание. Химическая
активность добываемых пород и геологические особенности их залегания являются природными
факторами возникновения эндогенных пожаров. В статье рассмотрены основные геологические
факторы влияния на возникновение эндогенных пожаров.

GEOLOGICAL FACTORS INFLUENCED THE EMERGENCE OF
ENDOGENOUS FIRES IN COAL MINES
Vasileva I., graduate student, Ukr SGRI, Kyiv, Ukraine, vasileva_iv1982@mail.ru
Endogenous fires in coal mines are the result of a random spontaneous combustion of coal and
combustible materials. Combustible materials or minerals are oxidized with oxygen, their temperature rises,
and then there is a fire. Reactivity mined rocks and geological features of their occurrence are natural
factors of endogenous fires. The article describes the main geological factors influence the emergence of
endogenous fires.

Явления, связанные с горением или тлением горючих веществ в подземных выработках
и сопровождающиеся выделением тепла и вредных газов – называются подземными
пожарами. Все подземные пожары, делятся на экзогенные и эндогенные.
Экзогенные пожары. Причиной их возникновения являються внешние источники тепла
– открытый огонь при неосторожном обращении с ним, нагревание электропроводки,
взрывные работы и т. п. Экзогенные пожары возникают и распространяются стремительно,
особенно при наличии интенсивного проветривания.
Эндогенные пожары возникают вследствие самовозгорания полезных ископаемых
(углей, сланцев), а также органических материалов, древесных опилок, смазочных
материалов. Эндогенные пожары возникают и развиваются медленно, постепенно.
К признакам начинающегося эндогенного пожара относятся повышение температуры
воздуха, воды и пород, рост влажности воздуха, повышение концентрации вредных газов.
Эти признаки легко обнаруживаются задолго до интенсивной стадии пожара, поэтому
тушение его должно начинаться, как правило, своевременно, пока он не достиг больших
размеров. По величине наносимого ущерба (опасность для жизни, материальные затраты на
прогнозирование, предотвращение и ликвидацию последствий) эндогенные пожары
лидируют среди прочих аварий на угледобывающих предприятиях.
Способность угля самопроизвольно воспламеняться в результате низкотемпературного
окисления кислородом воздуха называется самовозгораемостью.
Ежегодно на шахтах Украины регистрируется несколько десятков эндогенных
пожаров. В Донецком бассейне эндогенные пожары в среднем составляют около 30 % от
общего количества пожаров в шахтах. Шахты им. А. Ф. Засядько, им. В. М. Бажанова, им.
Г. Г. Капустина, “Привольнянская” занимают первые места в статистике возникновения
очагов самовозгорания. В связи с этим растет актуальность проблемы выявления причин и
необходимость разработки мероприятий по предупреждению самовозгорания углей
в подземных горных выработках. Особенно эффективным моментом в этом отношении
является прогноз самовозгораемости углей в период проведения геологоразведочных работ.
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Своевременное распознавание угольных пластов или отдельных участков пластов, на
которых возможно развитие самовозгорания, позволяет на стадии проектирования новых
горных выработок разработать наиболее действенный комплекс технических средств
и мероприятий по его предупреждению.
Характерными местами, в которых возникают эндогенные пожары, являются:
1. выработанные пространства действующих очистных забоев (25 %);
2. отработанные изолированные участки (30…40 %);
3. отработанные неизолированные участки (12…37 %);
4. капитальные и подготовительные выработки (30…40 %).
Частота возникновения эндогенных пожаров в различных выработках зависит от горногеологических условий месторождения, объема и качества проводимых профилактических
мероприятий.
Факторы, влияющие на склонность к самовозгораемости угля, следующие:
1. Тектоническая нарушенность горного массива, которая может быть разделена на три
категории: сильная и очень сильная, средняя и слабая. На участках пластов со средней и
сильной тектонической нарушенностью вероятность возникновения эндогенных пожаров
выше, чем на участках, не имеющих ее.
2. Мощность и условия залегания угольных пластов. Необходимо учитывать данные о
строении пластов, т. к. на участках пластов сложного строения вероятность самовозгорания
выше, чем на участках простого строения.
3. Влажность. Исследование влажности в очагах самовозгорания позволило определить
интервал значений, при которых уголь наиболее склонен к самовозгоранию. Этот интервал
соответствует 10–15 % и установлен в 90 % точек наблюдения. Эти данные свидетельствуют
о влиянии Wa на процесс окисления угольного вещества.
4. Зольность. В результате проведенных исследований было установлено, что
наибольшим распространением в очагах самовозгорания углей пользуются средне зольные
угли (Ad от 25 до 35 %), но более всего среди склонных к самовозгоранию встречено углей
многозольных (Ad от 35 до 45 %).
5. Крутое залегание пластов (более 45°) является провоцирующим фактором
возникновения эндогенных пожаров.
6. Петрографический состав угля. Есть предположения, что угли, содержащие больше
компонентов группы фюзинита, обладают повышенной склонностью к самовозгораемости.
7. Содержание тонкодисперсного пирита и марказита в угольной массе также является
дополнительным фактором, увеличивающим склонность к самовозгоранию.
8. Степень метаморфизма угля. Установлено, что максимальное количество
самовозгорающихся углей приходится на длиннопламенные разности, несколько меньше –
на жирные, коксовые, отощенно-спекающиеся, тощие и минимальное количество – в углях
газовых и газово-жирных. Эта закономерность была установлена в результате анализа
данных по самовозгоранию углей и показателей метаморфизма: показателя отражения
витринита R0 и выхода летучих веществ Vdaf.
Повышенной вероятностью возникновения эндогенных пожаров обладают угольные
пласты мощностью более 2 м, высокосернистые, марок Д, Ж, ОС, Т, с количеством
свободной серной кислоты более (КСК) 3 %. При наличии всех названных факторов
и отсутствии профилактических мероприятий по предупреждению самовозгорания угля
пожары возникают независимо от углов падения пород, тектонической нарушенности
и строения горного массива.
Средней вероятностью возникновения эндогенных пожаров обладают:
1. пласты угля большой и средней мощности, пологого и наклонного залегания, разной
тектонической нарушенности и строения, марок Д, Ж, К, ОС, Т и низким значением КСК
(менее 3 %);
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2. пласты угля средней и повышенной мощности с крутыми углами падения, сильной
тектонической нарушенностью, марок Г, частично Ж и КСК более 3 %;
3. пласты средней мощности, крутого залегания, средней тектонической
нарушенностью, сернистые, марок Д, Ж, К, ОС, Т.
Неопасными по возникновению эндогенных пожаров считаются пласты:
1. средней и повышенной мощности, пологого залегания, сернистые, марки Г, частично
Ж, со значением КСК менее 3 %;
2. малой и средней мощности, пологого залегания и простого строения, сернистые
и малосернистые (S ˂ 2 %), марок Д, Ж, К, ОС, Т;
3. малой и средней мощности, сернистые и малосернистые, марок Г, частично Ж,
а также участки маломощных малосернистых пластов угля марок Ж, К, ОС, Т.
Имея данные о мощности угольного пласта, количестве общей серы в угле, элементном
составе угля и выходе летучих веществ можно провести так называемую первичную оценку
угольного пласта по вероятности возникновения эндогенных пожаров. Далее проводится
уточнение первичной оценки на основании химических анализов проб угля и градации
итоговых таблиц полученных данных.
Комплексная методика прогнозирования основана на анализе химических и горногеологических данных и учитывает следующие параметры:
1)
группа углефикации пласта;
2)
данные о мощности пласта;
3)
содержание серы в углях;
4)
выход летучих веществ;
5)
углы падения пласта;
6)
количество свободной серной кислоты – это та часть серной кислоты, которая
остается в углях после полного окисления пирита и способна взаимодействовать
с органическим веществом, активизируя его по отношению к кислороду;
7)
петрографический состав углей;
8)
данные о литолого-фациальных условиях накопления пластов и последующих
процессах преобразования органического вещества;
9)
горно-геологические условия залегания пласта [3].
Оценив угольный пласт на склонность к возникновению эндогенных пожаров
необходимо учитывать тот факт, что смена горно-геологических условий и качественных
характеристик угля в пределах даже небольшой площади ведет к изменению вероятности
самовозгорания угольного пласта в недрах шахты. В качестве примеров можно привести
следующие случаи из практики.
Шахта “Путиловская”, г. Донецк.
Поле шахты расположено в юго-западной части Донецкого бассейна, в восточной части
южного крыла Кальмиус-Торецкой котловины. Участок заключен между двумя большими
флексурами Ветковской и Чайкинской.
Крутым неразрывным нарушением на западном крыле шахты, проходящим с Ю-З, на
С-В, является Ветковская флексура, амплитуда которой достигает 350–400 м. Западное
крыло Ветковской флексуры проявляется особенно четко резким изменением простирания
с С-З на Ю-З и увеличением углов падения пласта от 45 до 60°. Встречаются углы падения
75–85°. Восточное крыло Ветковской флексуры, где в основном были развиты горные
работы, имеет угол падения 8–15°. В северной части шахтного поля проходит
Пантелеймоновский надвиг. Надвиг установлен по данным геологической съемки и вскрыт
разведочными скважинами № 3187 и № 3825 в полосе Ветковской флексуры. Восточное
крыло шахты более спокойно, угол падения 5–10°. Крупных тектонических разрывов на поле
шахты не встречено, зато широко развита мелкая сеть тектонических нарушений –
пережимы, трещины, пересекающие кровлю и угольный пласт.

21

Угольный пласт, отрабатываемый шахтой, n1, марка Г, пологого залегания, мощностью
1,2 м, общая сера = 1,8 %. С абсолютной отметки –700 м пласт меняет свои свойства из-за
наличия тектонического нарушения (Ветковская флексура). Мощность его увеличивается до
2,38 м, угол падения до 40–55°, содержание серы также местами возрастает. С этой отметки
пласт считается склонным к самовозгоранию (по данным химических исследований проб
угля). Кроме того были зафиксированы три случая самовозгорания угольного пласта ниже
названной отметки в период с 2005 по 2012 гг.
Шахта “Комсомолец Донбасса”, Донецкая область.
В тектоническом отношении площадь участка занимает замковую часть Чистяковской
синклинали, которая на западе переходит в обширную Кальмиус-Торецкую котловину. Углы
падения пород изменяются от 11–17° – на южном крыле, до 15–32° – на северном крыле.
В замковой части углы падения пород составляют 60–10°, а по мере приближения к оси – до
2–5°. Горно-геологические условия отработки пластов благоприятные, только в зоне влияния
Юнкомовского надвига и связанного с ним флексурного перегиба условия усложняются.
Угольный пласт l3, марка Т, мощность до 1,8 м, сложного строения, общая сера = 2,0 %.
Пласт относится к несклонным к самовозгоранию угля, однако несколько зафиксированных
случаев эндогенных пожаров в период с 1985 по 2004 гг. предполагают проведение
дополнительных анализов геологических и физико-химических данных, а также постоянный
контроль и мероприятия по предупреждению возникновения очагов нагревания
и самовозгорания угля.
Шахта “Надежда”, Львовская область, Сокальский район.
Горно-эксплуатационными и геологоразведочными работами установлено интенсивное
развитие разрывных нарушений, особенно с амплитудами до 5–6 м. Морфология угольных
пластов изменчивая, наблюдаются утонения до нерабочей мощности и размывы пластов
и вмещающих пород.
Угольный пласт n7, марка Г-кокс, мощность 0,99 м, сложного строения, средне
сернистый. В зонах геологических нарушений пласт n7 считается склонным к
самовозгоранию. В марте 1988 года было зафиксировано самовозгорание угольного пласта.
Склонность к самовозгоранию угольных пластов подлежит постоянному контролю и
регулярно корректируется [2]. Заданием геологической службы на угольных шахтах является
предоставление геологической характеристики участков с обязательным указанием всех
факторов, которые способствуют самовозгоранию угля [1].
В настоящее время склонность угля к самовозгоранию определяется по методике,
разработанной НИИГД, учитывающей четыре фактора: константа скорости окисления,
дробимость, критическая температура самовозгорания и теплота поглощения кислорода. Но,
как показывает практика, эта методика не идеальна, поскольку не учитывает таких факторов,
как наличие зон геологических нарушений, влажность угля, газоносность пласта и др.
Статистика возникновения пожаров в угольных шахтах свидетельствует о том, что
работы по исследованию склонности к самовозгоранию угля, по защите шахт от эндогенных
пожаров не теряют своей значимости в настоящее время. Более того – нет ни единой
общепризнанной теории самовозгорания углей. Высокий уровень пожароопасности на
шахтах создает угрозу здоровью и жизни горнорабочих, влечет за собой значительные
материальные затраты и приводит к снижению темпов угледобычи. Современные
мероприятия по предупреждению самовозгорания угля не обеспечивают существенное
снижение риска возникновения эндогенных пожаров в выработках добычных участков.
Поэтому разработка новых или усовершенствование старых методов оценки склонности
к самовозгораемости и мероприятий по ее предупреждению является актуальной и
своевременной.
Используя совокупность физико-химических свойств угля, данные о природных и
горнотехнических условиях можно установить в ходе ведения горных работ потенциально
опасные по самовозгоранию угля зоны в пределах выемочных участков и реализовать в этих
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зонах научно обоснованные технические решения по предупреждению эндогенных пожаров.
Это позволит обеспечить более эффективное и безопасное ведение горных работ в будущем.
ЛИТЕРАТУРА
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23

УДК 550.34.01:551.311.33/234.1/5+551.8:551.79

ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ЛЕСІВ ТА ЧЕТВЕРТИННОГО ПОКРИВУ
Ю.М Веклич, старший науковий співробітник відділу методики картування та
картографування УкрДГРІ
У 90-х роках на основі дослідження Овруцького лесового острова та його околиць зроблено
висновок про існування малодослідженого геологічного чинника - властивості земної кори, яка
визначає притягання-акумуляцію атмосферного пилу на одних ділянках та його відштовхуваннядефляцію на інших. Дальший аналіз субаерального четвертинного покриву лесових та безлесових
(поліських) регіонів України дав змогу встановити, що в контексті цього чинника земна поверхня є
глобальною безперервною мозаїкою дефляційних та акумулятивних ділянок. Також установлено, що
тип (знак) та інтенсивність такого (геоеолового) морфолітогенезу зазнає постійних і закономірних
змін “у часі”. В результаті цих досліджень складено схему геоеолової етапності та відтворено
глобальну модель геоеолового морфолітогенезу.
Висновки щодо електричної природи цього явища та його колосальне значення в переміщенні
великих об’ємів порід на земній поверхні (десятки-сотні кубічних кілометрів за 1 млн років)
примушують переглянути роль електричного чинника в четвертинному морфолітогенезі, а також
по-новому поглянути на вплив електричних явищ на внутрішньоземні процеси, зокрема на утворення
та формування рідких і твердих корисних копалин.

THE PROBLEM OF FORMATION OF LOESS AND QUATERNARY
COVER
Yurii Veklych, the senior research scientist of Ukrainian State Geological Research Institute
The 90 years, on a based study Ovruch loess island and its surroundings concluded the existence of
the little-studied of geological factor – properties of the Earth’s crust, which determines attractionaccumulation of atmospheric dust in some areas and repulsion-deflation on the other. Further analysis of the
Quaternary cover subaerial loess and loess-free (Polesie) regions of Ukraine revealed that, in the context of
this factor, the earth’s surface is a global mosaic of regions of deflation and accumulation of atmospheric
dust. It is also found that the type (vector) and the intensity of this (geoaeolian) morpho-lithogenesis
constantly and regularly changes “in time”. As a result a compiled of these studies, a schema-table of
geoaeolian phasing and a recreated global model of geoaeolian of morpho-lithogenesis.
Conclusions about the electrical nature of this phenomenon and its immense value in moving large
volumes of rocks on the earth’s surface (tens to hundreds of cubic kilometers of 1 million years) review the
role of the electric force factor in the Quaternary morpho-lithogenesis, as well as a fresh look at the role of
electrical phenomena on intraterrestrial processes, Including the formation and the formation of liquid and
solid minerals.

При проведенні ГДП-200 Коростенського аркуша [1] досліджений відомий та вельми
цікавий геоморфолого-геологічний феномен - так званий Овруцький лесовий острів. Це
потужна (~20–30 м) товща однорідного лесу, яка залягає на частині ОвруцькоСловечанського підвищення, і обмежена з усіх боків багатокілометровими низинними та
безлесовими (піщаними) просторами Українського Полісся. Цікавим є те, що потужна
суглиниста товща цього острова на 90 % складається лише з одного бузького лесу, віковий
діапазон накопичення якого не перевищує 10–15 тис. років. При цьому його стратиграфічна
та вікова ідентифікація не викликає сумніву завдяки наявності у розрізі морени
дніпровського віку, яка є чітким стратиграфічним та віковим репером. Таким чином, ми
маємо серед піщаних ландшафтів потужну 20-метрову “шапку” лесу, який накопичився на
частині крупного пагорба за вкрай короткий період. Склалося враження, що територія
Овруцького лесового острова зіграла роль потужного пилосмока, який сконцентрував на собі
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атмосферний пил з усіх навколишніх територій (рис. 1).
Спроба пояснити цей феномен з позиції “традиційних” геологічних чинників, які б
зумовили формування потужної суглинистої товщі на пагорбі лише підтвердили еолове його
походження, проте поставила низку принципово важливих запитань, зокрема наступних.
По-перше, викликає подив територіальна та вікова вибірковість накопичення еолового пилу.
Чому саме тут і чому суглинки відсутні на сусідніх у тому числі на аналогічних за рельєфом
територіях? Чому така інтенсивна акумуляція відбулася лише у одному з багатьох (не
менше 9) холодних палеогеографічних етапах?
Проведені дослідження феномену Овруцького лесового острова на засадах
палеогеографічного підходу (потужної методологічної основи дослідження пізнього
кайнозою в Україні) привела до висновку, що жоден з відомих геологічних чинників не може
пояснити ні Овруцького феномену, ні більшості інших особливостей будови субаерального
четвертинного (та пізньокайнозойського) покриву України. Врешті, дослідження примусили
погодитися з тим, що осідання-акумуляція або дефляція-винесення атмосферного пилу
з земної поверхні контролюється певною властивістю поверхні земної кори.
Спроба поглянути на багато інших дотепер незрозумілих феноменів та
палеогеографічних суперечностей геологічної будови субаерального покриву (наприклад,
змін потужностей та стратиграфічної будови лесово-ґрунтового покриву в межах річкових
меандрів, квазідолин, що перетинають річкову мережу, відмінність стратиграфічної будови
лесово-ґрунтового покриву на протилежних схилах долин тощо) показала, що вибіркова
акумуляція лесів є досить поширеним явищем.
Більш поглиблений аналіз наявного фактичного матеріалу привів до переконання, що
не зовсім зрозуміла властивість земної поверхні притягувати-акумулювати або не
притягувати-виносити пилуваті частинки є не окремим феноменом окремих ділянок земної
поверхні, а загальнопоширеним, проте мало дослідженим явищем.
Такі висновки примусили зовсім інакше віднестися до геологічної будови
субаерального четвертинного покриву України взагалі. Саме диференціація земної поверхні
за згаданою властивістю обумовила суттєву різницю геологічної будови (літології,
потужності, стратиграфічної повноти тощо) четвертинних відкладів в Україні. Саме завдяки
цьому явищу її північні Поліські регіони характеризуються піщаним малопотужним
стратиграфічно-недиференційованим покривом, тоді як центрально-південні її регіони
перекриті суглинистим, потужним та добре стратифікованим лесово-ґрунтовим покривом.
Різні літологічний склад та потужності таких ділянок призводили до того, що на цих різних
територіях більшість палеогеографічних явищ також мали суттєві відмінності. Це стосується
і фацій гравітаційної, алювіальної, еолової та інших груп, і типу біоти, і флювіального
терасоутворення тощо. Наведені на рис. 1 показують напрямки переміщення пилуватого
матеріалу в районі
Овруцького лесового
острова і водночас цей
малюнок
ілюструє
загальний
принцип
формування лесових
та
безлесових
(поліських)
регіонів
України.
Подальші
дослідження виявили,
що
диференціація
території на поліські
та лесові є властивою Рис. 1. Принцип геоеолового морфолітогенезу на прикладі Овруцького
лесового острова. Стрілками показаний рух від дефляційних обстановок
не тільки для території до афляційних з наступним утворенням лесово-ґрунтового покриву
України, а й для
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помірних зон всіх континентів. Характер підґрунтя виявився чітким документом існування
як самих геоеолових явищ, так і диференціації земної суші на ділянки з різним дефляційноакумулятивним (геоеоловим) режимом. За цією ознакою вся земна поверхня континентів є
суцільною мозаїкою еолово-акумулятивних (афляційних) ділянок з тонкозернистим
(суглинистим для помірної зони, глинистим для субтропічної та тропічної) підґрунтям і
дефляційних ділянок із грубозернистим (піщаним, крупноуламковим) або скельним
(безпокривним) підґрунтям.
Вже на момент виявлення повсюдності прояву геоеолового режиму встановлена
також і неоднорідність його прояву “у часі” на всіх досліджених територіях. У контексті
геоеолового морфолітогенезу, геологічна (особливо стратиграфічна) будова розрізів
афляційних територій, представлених плейстоценовими лесово-ґрунтовими покривами та
товщами субаеральної ґрунтової (пізньокайнозойської) формації загалом, може розглядатися
як послідовний запис інтенсивності накопичення атмосферного пилу. Аналіз цієї будови
засвідчує, що геоеоловий режим впродовж пізнього кайнозою (у тому числі плейстоцену)
постійно змінювався на всіх ділянках. Ці зміни відбувалися як у вигляді чергування
дефляційних та афляційних умов, так і через чергування різної їх інтенсивності. Так,
геологічна будова більшої частини Українського Полісся у пліоцені формувалася в умовах
афляційного режиму з формуванням глинистого палеоґрунтового покриву. В плейстоцені
геоеоловий режим змінився на дефляційний, що призвело до формування в його межах
малопотужного піщаного підґрунтя сучасних поліських ландшафтів. Така ж послідовність
змін геоеолового морфолітогенезу характерна і для значної частини Закарпаття.
Окремі території лесових регіонів України формувалися у протилежній послідовності
геоеолових режимів - дефляційні умови у пліоцені з наступною їх зміною на афляційні у
плейстоцені характерно для центральних частин Причорномор’я, Донеччини тощо.
Атмосферний пил, що осідав впродовж плейстоцену, під дією ритмічних змін кліматичних
умов та екзогенних процесів врешті перетворився у лесово-ґрунтовий покрив. Детальний
розгляд питання змін геоеолового морфо-літогенезу “у часі” завершився “Схемою геоеолової
етапності”, яка описує всі можливі типи етапності будь-якого субаерального
пізньокайнозойського розрізу.
Звичайно, дослідження явищ геоеолового змісту весь час супроводжувало питання
про те, який чинник призводив до виникнення у одних випадках притягання до земної
поверхні еолового пилу, а у інших - його не-притягання і навіть відштовхування від неї.
Одразу, єдиним претендентом на роль такого чинника найвірогіднішими здалися
електростатичні заряди земної поверхні. Електростатичний чинник вичерпно повно
пояснював практично всі явища геоеолового морфолітогенезу, у тому числі його просторову
неоднорідність та зміну “у часі”.
Аналіз матеріалів наукових напрямів, які стосуються дослідження електричних
зарядів та їх поведінки у земній корі, на її поверхні та атмосфері виявив надзвичайну
багатогранність піднятого питання. Так чи інакше зазначені питання стосуються більше
десятка досить віддалених як від четвертинної геології так і один від одного наукових
напрямів. До неповного їх переліку відносяться: електрофізика (у тому числі
трибоелектрика), геофізика (електричні поля землі, їх причини та змінність), електричні
явища у літосфері, електричні явища атмосфери (зокрема моделі “Ельстера-Гейтеля”,
“Вільсона”, “Сімпсона”, “Випаровування”, “Електризації крапель”, “Френкеля”,
“Нікандрова” тощо), фізичні (електричні) явища сучасних піщаних пустель, ґрунтознавство
та ландшафтознавство (у частинах літології підґрунтя та ролі електричних процесів),
тектоніка (неотектоніка, сучасні рухи земної кори тощо), склад земної кори (мінеральний,
породний), розшарованість літосфери та земної кори, тектоніка плит тощо.
Серед інших результатів цього аналізу стосовно даного питання важливими є
наступні. 1. Зроблений висновок, що проблематиці виникнення, перерозподілу електричних
зарядів у середовищі земна поверхня-атмосфера та відображенню електричних процесів у
геологічних явищах приділяється незначна увага. 2. На основі нових поглядів та відомих
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даних про електричні явища у різних складових географічної оболонки розроблена глобальна
модель геоеолового морфолітогенезу.
Головні положення моделі геоеолового морфо-літогенезу наступні: 1) Земляатмосфера-іоносфера є сферичним планетарним конденсатором. 2. Механізм заряджання
планетарного “конденсатора” включає астрономічні чинники, рухи повітряних мас та
тектонічні рухи земної кори. 3. Водночас, перенесення зарядів між його “обкладинками”
утворює контур з електричним струмом між земною поверхнею та іоносферою (рис. 2).
4. Постійна різниця потенціалів між Землею та іоносферою (потужністю приблизно у
700 МВт) внаслідок негативного заряду Землі забезпечує глобальний дефляційний фон.
5. Земна кора “розбита” на мозаїку блоків, які зазнають коливальних неотектонічних рухів
різної тривалості що спричиняє появу на поверхнях граней блоків електричних зарядів різної
інтенсивності та знаку. 6. Мозаїка електричних зарядів призводить до їх переміщення від
негативніших (з надлишковою кількістю електронів) до позитивніших (збіднених
електронами) неотектонічних блоків. 7. Перенесення зарядів відбувається переважно шляхом
повільного перенесення електронів іонізованими частками аерозолів, у тому числі
атмосферного пилу. 8. Блоки з негативним зарядом (надлишком електронів) на їх поверхні
стають донорами іонізованих часток пилу, тоді як ділянки з позитивним зарядом (з нестачею
електронів) стають місцями осідання та акумуляції пилу. 9. Зміни неотектонічних рухів
кожного неотектонічного блоку або комплексу блоків зумовлюють зміни знаку або
інтенсивності електричних зарядів на їх поверхні. 10. Зміни знаку або інтенсивності
електричного заряду на поверхні блоку спричиняють зміни типу або інтенсивності
геоеолового морфолітогенезу.
Коротко наведені погляди на формування субаеральних фацій якісно змінюють
уявлення про формування геологічної будови та рельєфу у плейстоцені, адже тип
морфолітогенезу (дефляційний чи афляційний) визначає основні риси геологічної будови
субаеральних покривів, а саме: літологічний склад, потужність та їх стратиграфічну
диференційованість. Такі погляди відкривають принципово нові можливості як дослідження,
так і картування четвертинних (та пізньокайнозойських) субаеральних відкладів та утворень.
Слід також додати, що електростатична природа геоеолового морфолітогенезу
примушує суттєво змінити уявлення про роль електричних явищ у формуванні Землі. Об’єм
лесово-ґрунтового покриву лише в межах
України сягає щонайменше 2 000–4 000 кубічних
кілометрів, що свідчить про колосальну роботу
геоелектричних сил, виконану всього за 1 млн.
років. І якщо такі значні обсяги речовини були
переміщені за такий короткий час на земній
поверхні, то у земній корі слід очікувати і
значно більші електричні заряди, і значно більші
перетворення та переміщення речовин та рідин.
Електричні заряди в середині літосфери мають
контролювати переміщення і накопичення
рідких корисних копалин завдяки зумовлених
ними електроосмотичним явищам міграції
нафти, води та розчинів. Електрична складова
має також бути визначальним чинником
накопичення, формування та перетворення Рис. 2. Схема розподілу електричних
більшості металічних та значної кількості не- зарядів Землі, атмосфери з хмарами та
іоносфери. Стрілками показаний напрямок
металічних корисних копалин, зокрема, завдяки переміщення електронів.
електрохімічним та електро-флюїдним явищам.
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ПРО ЕНЕРГОЄМНІСТЬ РУЙНУВАННЯ ГІРСЬКИХ ПОРІД
ТА СПОСОБИ ЇЇ ЗМЕНШЕННЯ
Ю. И. Войтенко, д-р техн. наук, УкрДГРІ, м. Київ, Україна, e-mail: voytenkoui@gmail.com,
О. І. Прожогіна, провідний інженер-геофізик, УкрДГРІ, м. Київ, Україна
На основі теорії ідеально-періодичних структур і механіки крихкого руйнування розглянуто
фізичні основи розміцнення крихких гірських порід вибуховим, гідрокавітаційним і термічним
способами. Показано вплив кількості мікро- та макротріщин і їх розмірів на величину зниження
міцності в зонах розміцнення в комбінованих методах руйнування.

ABOUT ENERGY INTENSITY FRACTURE OF ROCKS AND WAYS
TO DECREASE
Y. I. Voytenko, Doctor of Technical Sciences, UkrDGRI, Kyiv, Ukraine, e-mail: voytenkoui@gmail.com
E. I. Projogina, a leading geophysicist, UkrDGRI, Kyiv, Ukraine
Based on the theory perfectly periodic structures and mechanics of brittle fracture reviewed the
physical basis strength reduction brittle rock blasting, hydro cavitation and thermal methods. The influence
of the number of micro and macrocracks for reduction of strength a combined methods of fracture is
researched.

Серед технологічних процесів гірничого виробництва та геологічної розвідки, при
розробці родовищ корисних копалин методами свердловинних геотехнологій буріння є
однією з найбільш енергоємних стадій геологорозвідувальних робіт та видобутку.
Враховуючи те, що геологорозвідувальні роботи та видобуток корисних копалин
забезпечують енергетичну та економічну незалежність країни за рахунок забезпечення
внутрішніх потреб та експортного потенціалу, даний напрямок досліджень є безперечно
актуальним.
Складовими витрат енергії в геологічній розвідці та видобуванні корисних копалин є:
– витрати на спорудження геологорозвідувальних свердловин, особливо на нафту і газ
глибиною до 6–7 км;
– витрати на буріння експлуатаційних свердловин (переважно для видобутку нафти і
газу), зарядних свердловин для вибухового первинного руйнування гірських порід при
відкритій та підземній розвідці родовищ корисних копалин, витрати на гідророзрив пласта
(ГРП) або інші способи інтенсифікації нафтогазовидобутку;
– витрати на вторинне дробіння та переробку подрібнених порід в технологічних
комплексах (дробарках);
– витрати на підземне або кучне вилуговування.
При цьому витрати безпосередньо на спорудження свердловин (без вартості
матеріалів) складають не менше, ніж 60–90 % загальної вартості свердловини. Тому
зменшення енергоємності буріння, збільшення його швидкості на ~ 5–15 % принесе не лише
значну економію енергії та ресурсів, а й зменшить навантаження на довкілля.
Основні чинники, які впливають на енергоємність руйнування – міцність в
класичному її розумінні у феноменологічних теоріях міцності на стиснення σс та на розрив
σр; в’язкість руйнування або тріщиностійкість при розтягу, поперечному та поздовжньому
зсувах K1c, K11c, K111c в мікродефектних теоріях міцності; гірничо-технічний коефіцієнт
міцності за шкалою проф. Протодьяконова.
З механіки гірських порід відомо, що міцність на розрив переважної більшості
гірських порід менша на порядок ніж міцність на стиснення [1].
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σс/ σр ~ 8…12
Тобто, руйнування на розрив енергетично набагато вигідніше, ніж стиснення
(роздавлювання) та зсув [1]. Оскільки при бурінні переважно реалізується процес різання або
зсувного руйнування, то умова руйнування згідно Трєска має вигляд:

τ max =

σ1 − σ 3
2

≤ [τ ] ,

де τ max – критичне напруження зсуву; [τ ] – міцність на зсув, значення якої проміжні між σс
та σр; σ1, σ3 – головні напруження, які характеризують напружено-деформівний стан (НДС)
породи поблизу бурового долота.
Наявність природних тріщин або створення їх в мікро- та макромасштабах ефективно
знижує міцність на розрив та зсув. Так теоретичну міцність ідеально-періодичних
кристалічних структур можна оцінити за формулами Я. Френкеля, А. Гріффітса та Дж.
Гілмана [2].

τ max =

Gв0
,
2πа0

σ max = λ Eγ / a0 ,

σ=

Eв0
πv
sin ,
в
πа0

(0 < v < в0),

де а0 – відстань між півпросторами, які зміщуються (між рядами атомів), в0 – період
кристаллічної решітки, Е, G – модулі Юнга та зсуву, γ - питома поверхнева енергія
руйнування.
Теоретична міцність із цих формул на зсув для ідеальної гранецентрованої кубічної
Eв
Е
решітки (а0 = в0 2 ) τ max ~ 0,1G; на розрив - σ max = 0 =
.
πа0
2π
В реальних середовищах ніколи не спостерігаються такі значення міцності через
наявність дефектів в кристаллічній решітці, мікро- та макротріщин [1, 2]. Для пісковика
міцного теоретична міцність на зсув τ max ~ 1,3 – 4,2 ГПа, на розрив σ max ~ 6,8…21,5 ГПа.
Значення міцності на розрив реальних гірських порід, в тому числі пісковика міцного, на три
порядки менші, ніж значення теоретичної міцності.
Поява тріщиноподібних дефектів (мікро- та макротріщин) довжиною l зменшує
міцність на розрив у разі крихкого руйнування до величини, яка визначається за формулою
Гріффітса

σ = λ Eγ / l

(1)

де λ – коефіцієнт, що відповідає за вид НДС ( тонка пластина, або плоский напружений
стан, l – довжина мікро- чи макротріщини.

Враховуючи, що λ = 2 / π для плоского напруженого стану або λ = 2 / π (1 − υ 2 ) (ν –
коефіцієнт Пуассона) [1, 2], знайдемо, що для пісковика з Е = 95 ГПа, σс = 137МПа, σр = 9,7
МПа, K1c = 1,47МПа, γ = 11,37Дж/м2.
Розрахунок питомої поверхневої руйнування γ проводився за формулою [1]

γ = K1с2/2Е.
Тоді за формулою (1) знайдемо для різних значень довжини початкових тріщин
значення фактичного навантаження, а – фактично міцності пісковика з тріщиною різної
довжини (табл. 1). Як видно з цих даних міцність на розрив пісковика визначається розміром
зерна ~ 10-3 м (експериментальне значення σ p = 9,7 МПа) і роль початкових дефектів
відіграють міжзернові
контакти.
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Тріщиноподібні дефекти меншого розміру будуть впливати на міцність породи, якщо
їх буде багато – періодична система дефектів [2]. Крім того, в процесі виготовлення зразків
механічною обробкою, на них можуть виникати поверхневі тріщини.
В будь-якому випадку збільшення початкових тріщин та їх кількості призводить до
зниження міцності породи. Крім того, зменшити її можна, зменшуючи величини Е та
Таблиця 1.

№
п/п
1
2
3
4
5

l, м

σ , МПа

10–6
10–5
10–4
10–3
10–2

832,5
263,1
83,25
26,31
8,33

Давно відомий факт, що вода та розчини поверхнево-активних речовин зменшують
міцність, а також тріщиностійкість гірських порід [2, 3]. Кислотні розчини активно
впливають на аналогічні характеристики карбонатних та карбонатизованих порід. До
нетрадиційних реагентів, які активно впливають на фізико-механічні характеристики, в тому
числі міцність, треба віднести атомарний і молекулярний водень [4], вибухові навантаження
та інші види механічної, фізичної та хімічної дії на породу, яку необхідно зруйнувати. Із них
найбільш ефективні комбіновані методи розміщення порід та їх руйнування.
У результаті досліджень комбінації різних способів руйнування, їх систематизовано
орієнтованими графами з десятьма вершинами: механічний, ударний, механічний обертовий,
гідравлічний
безперервний,
гідравлічний
імпульсний,
електричний, термічний,
ультразвуковий, надвисокочастотний, хімічний та вибуховий (рис. 1). Для систематизації
використано методику [5].

Рис. 1 Орієнтовані графи комбінованих способів руйнування гірських порід за видом навантаження на
гірську породу[5] (У – ударні, О – обертові, ГБ – гідравлічні безперервні, ГІ – гідравлічні імпульсні, Е –
електричні, Т – термічні, УЗ – ультразвукові, НВЧ – надвисокочастотні, Х – хімічні, В – вибухові)

Граф з не строго паралельними дугами (ГЗНПД – рис. la) відповідає комбінованим
способам, для яких не важлива послідовність прикладення навантаження. У графі зі строго
паралельними дугами (ГЗСПД – рис. 1б) важлива послідовність прикладення навантаження.
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З ГЗНПД отримано комбінацій: 72 парних (представлені відрізками) та 576 потрійних
способів навантаження (представлені трикутниками). З ГЗСПД отримано комбінацій: 144
парних (півдуга між двома вершинами) та 5184 потрійних навантажень (три півдуги
з’єднаних трьома вершинами).
Порівняльний аналіз значень енергоємностей найбільш поширених одиничних та
комбінованих способів руйнування гірських порід наведено у табл. 2.
Як випливає з аналізу даних табл. 2, єнергоємність руйнування гірських порід
знижується за рахунок застосування комбінованого навантаження: для ударного та
обертового способів – біля 33 %, для гідравлічного – від 70 до 93 %, для електротермічного –
від 72 до 97 %.
Промислове впровадження комбінованого механіко-гідрокавітаційного способу не
потребує додаткових витрат енергії і забезпечує зниження питомої енергоємності
руйнування гірських порід [5]. Реалізація відбувається завдяки зміні геометричних
параметрів робочого інструменту. Спосіб дозволяє активізувати енергетичний потенціал
потоку промивної рідини при кавітації магнітною активацією. За рахунок енергії
схлопування кавітаційних бульбашок відбувається створення штучної тріщинуватості та
ініціювання
поширення
природної.
У сукупності вони формують зону передруйнування [5].
Таблиця 2. Порівняльний аналіз значень енергоємностей одиничних та комбінованих способів
руйнування гірських порід [5]

Одиничний спосіб
навантаження
Ударний
Обертовий
Гідравлічний

Середня
енергоємність
руйнування,
МДж/м3
420
750
1500

Електротермічний
5000

Комбінований спосіб
навантаження

Середня
енергоємність
руйнування,
МДж/м3

Ударно-обертовий

500

Гідроімпульсний
Електрогідравлічний
Електроімпульсний
Електротермомеханічний
Термомеханічний

100
450
150
650
1400

На рис. 2 показано вид поверхні зразка граніту після магнітогідрокавітаційної
обробки. Видно утворення численних мікротріщин на поверхні зразка [5].
Рис. 2 Фото зразка граніту після обробки
магнітогідрокавітаційним навантаженням

В роботі [4] показано вплив водню
на розміцнення вапняку після механічних
випробувань на стиснення. Показано, що
насичення молекулярним та атомарним
(гарячим) воднем призводить до більш
інтенсивного
руйнування
породи,
ослабленої механічними навантаженнями.
Механізми впливу водню на процес
розміцнення детально описані в цій роботі.
До розміцнення пружно крихких
порід призводять також потужні вибухові
навантаження [6–9]. Наприклад, після кожної вибухово-кумулятивної перфорації навколо
отвору утворюється зона руйнування та розміцнення у вигляді радіальних мікро- та
макротріщин. Кожна повторна перфорація призводить до збільшення її розмірів і, як
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наслідок, до збільшення проникнення зони біля свердловини. Підривання попарно
зближених кумулятивних зарядів призводить до утворення додаткової мікротріщинуватості
між сусідніми каналами та навколо них [8]. В роботі [9] описано експериментальні дані по
утворенню відкольних мікротріщин в блоках поліметилметакрилату при підриванні
свердловинних зарядів гексогену масою ~ 0,15 г. Мікротріщини діаметром ~1,5–3,0 мм
утворювались
поблизу
вільних
поверхонь
в
кількості
~ 5–10 шт. в хвилях розтягу при відбиванні хвиль стиснення. Основний результат
руйнування матеріалу представлено трьома-чотирма радіальними тріщинами навколо
свердловини. Ефект розміцнення геоматеріалів поблизу вільних поверхонь використано в
технології реконструкції масивних споруд (товщиною > 1 м) із залізобетону [9]. В технології
використано накладні кумулятивні заряди і декілька патронів амоніту-6ЖВ на початковій
стадії. Патрони (3–4) розміщувались в отворах, утворених кумулятивними струменями.
Після створення врубової порожнини дробіння та відбивання залізобетону здійснювалося
виключно кумулятивними зарядами. Буровий інструмент не використовувався зовсім. За
допомогою цієї технології в масивному залізобетоні створювали отвори ~2×3 м [9]. Всього
було реконструйовано 8 залізобетонних сховищ паливно-мастильних матеріалів.
Продуктивність робіт – один об’єкт за робочу зміну (8 год.)
Відомі розв’язки плоскої задачі механіки руйнування для тіла з тріщиною розміром 2l
та тіла з періодичною системою тріщин у разі їх розтягу та зсуву нормальними σ та
дотичними τ напругами мають такий вигляд [2]:
K1 = σ πl

(2)

K11 = τ πl – для однієї тріщини.

Міцність можна визначити з умови K1 = K1c , K11 = K11c , де K1c – в’язкість
руйнування гірської породи з тріщинами при розтягу, а K11c – при зсуві.

K1c = σ ⋅ 2вtg

πl

(3)

2в

K11c = τ ⋅ 2вtg

πl

– для періодичної системи тріщин
2в
довжиною 2l; відстань між серединами тріщин – 2в. K1 – коефіцієнт інтенсивності
напружень (КІН) в вершині тріщини при розтягу, а K11 – КІН в вершині тріщини при
поперечному зсуві.
Розрахунки міцності для систем мікротріщин, показаних на рис. 1 в наближенні
плоскої деформації дають наступні значення міцності породи з поодинокою тріщиною
розміром
2l = 10–4м; σ = 80 K1c . З періодичною системою мікротріщин з 2l = 10–4м; 2в = 1,5·10–4м;
K1c = 62 K1c .
При 2l = 2в розрахунок за формулою (3) показує, що міцність на розрив σ і на зсув
τ дорівнює нулю. Тобто, якби в зразку була наскрізна періодична система тріщин з указаним
співвідношенням розмірів, то незалежно від їх розмірів міцність його на розрив і на зсув
була б близькою до нуля. В реальних умовах на вибої бурової свердловини, навколо
геотехнологічної свердловини тощо система тріщин може бути поверхневою (рис. 2) або
локалізованою в просторі [6, 8, 9]. Тому реальна енергоємність руйнування ніколи не
зменшується до нуля, але помітно зменшується в порівнянні з енергоємністю руйнування
монолітних порід.
На завершення відмітимо, що на Заході досліджено та реалізовано в дослідах схему
розміцнення породи при обертовому термо-механічному бурінні, яке супроводжується дією
перегрітої пари або лазерного випромінювання [10]. Розміцнення породи відбується шляхом
утворення мікро- та макротріщин відбувається за рахунок теплових напружень. Теплові
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головні напруження навколо отвору при пропалюванні лазерним променем або плазмовим
потоком можна оцінити за формулами σ1=σ2 = -αЕТ/(1-ν); σ3 =0 (α – коефіцієнт лінійного
температурного розширення, Т – температура)[2]. Тобто порода знаходиться в умовах
плоского напруженого стану з всестороннім стисненням. Якщо ж промінь буде скануючим, і
буде діяти біля стінки вже пропаленого отвору, то знак одного з напружень може
помінятися. І тоді згідно з умовою Трєска на стінці цього отвору виникнуть тріщини зсуву
або розриву. Ці тріщини значно зменшують міцність пружно-крихких порід перед основною
стадією руйнування в процесі обертового буріння.
Висновки
1. Технології розміцнення гірських порід в процесах буріння, вторинного розкриття та
інтенсифікації припливу пластових флюїдів є самостійним технологічним напрямком
отримання додаткової енергії за рахунок її економії та економії ресурсів, а також потужним
методом збереження довкілля.
2. Показано, що будь які фізичні впливи на гірську породу, які послаблюють
молекулярні і атомарні зв’язки та формують в ній мікродефектну структуру, корисні для
зниження енергоємності основного процесу руйнування.
3. Із перспективних напрямків розміцнення понад міцних гірських порід треба
відмітити механічні, в тому числі гідроімпульсні, гідрокавітаційні, вибухові, а також
термічні.
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Виділено нові типи рудоносних структур України – міжблокові шовні зони субмеридіонального
простягання та накладені наскрізні субширотні мегазони активізації, з вузлами перетину яких
пов’язано найпродуктивніші райони й родовища металевих і неметалевих корисних копалин, нафти
та газу, що відкриває нові перспективи для пошуків якісних родовищ, конкурентоспроможних
у сучасних економічних умовах.

MAIN TYPES OF ORE-BEARING STRUCTURES OF UKRAINE
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The new types of ore-bearing structures of Ukraine are distinguished. They are – interblock suture
zone of submeridional stretch and imposed through subsion of megazone of activation. Productive
mineralization and deposits of metallic and nonmetallic minerals, oil and gas is connected to the nodes of
intersection of these structures. This research open up new prospects for locations high-grade deposits,
competitive in current economic conditions.

Вступ.
Україна має потужну мінерально-сировинну базу і відноситься до найбільших
мінерально-ресурсних держав світу. Визначений потужний мінерально-ресурсний потенціал
України не є випадковим. Роботами геологів доведено, що Україна є унікальним
геологічним регіоном світу, формування якого відбувалося впродовж 3,7 млрд. років.
Україну можна вважати своєрідним геологічним центром Європи, будова якої
характеризується великою різноманітністю геологічних структур і геодинамічних умов їх
розвитку, геологічних і рудних формацій. На її території сходяться майже всі основні
геологічні структури Європейського континенту: Західно- і Східноєвропейська,
Центральноєвроазійська платформи; Альпійсько-Карпатська і Кримсько-Кавказька
складчасті системи, великі осадові прогини (Дніпровсько-Донецький) і басейни (АзовоЧорноморський). Особливе положення в геологічній будові України займає Український щит
– найдревніша докембрійська геологічна структура, яка є складовою частиною
Східноєвропейської платформи. За багатовікову еволюцію тут проявилося більше семи
продуктивних металогенічних імпульсів, що забезпечили формування великої кількості
крупних родовищ. На більш пізніх етапах активізації щита виникли родовища кольорових і
рідкісних металів. Саме тому цьому регіону властиві велика різноманітність і багатство
корисних копалини.
Мета статті полягає у визначенні перспектив розвитку мінерально-сировинної бази
України та виділення перспективних рудних об’єктів для першочергового освоєння на основі
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виявлених закономірностей формування і розміщення проявів металевих і неметалевих
корисних копалин.
Для вирішення цих завдань використовувся комплексний аналіз геологічних
і геофізичних даних, а також низка наступних методів – структурно-геологічні, прогнознометалогенічні, геолого-економічні, геолого-технологічні, мінералогічні, геохімічні,
геоекологічні, комп’ютерного моделювання.
Постановка проблеми. Головними рудоносними та рудоконцентруючими структурами
в межах України є шовні зони та мегазони активізації, які мають принципово різне генетичне
значення: шовні зони це міжблокові структури спрямованого еволюційного розвитку,
мегазони активізації – накладені деструкційні наскрізні трансблокові структури. З ними
пов’язано продуктивне зруденіння. На території України виділяється геодинамічна система
з трьох наскрізних широтних мегаструктур, у межах яких концентрується більшість рудних
родовищ і великих рудопроявів.

Рис. 1. Мегазони активізації на території України
Родовища та рудопрояви: 1 – золота; 2 – урану; 3 – поліметалів (Cu, Pb, Zn); 4 – нафти й газу; 5 – рідкісних
металів; 6 – флюориту; 7 – межі Українського щита; 8 – мегазони активізації: І – Північно-Українська, ІІ –
Центрально-Українська, ІІІ – Південно-Українська.

Так, одна з таких широтних зон – Центральноукраїнська, перетинає УЩ уздовж
паралелі 48° (рис. 1). Вона має ширину близько 180 км і містить 79,8 % загальної кількості
всіх великих рудопроявів і родовищ золота, урану, рідкісних металів. У межах УЩ виділені
Немирівсько-Кочерівська, Ядлово-Голованівсько-Трахтемирівська, Інгулецько-КриворізькоКременчуцька, Горіхово-Павлоградська шовні зони. Аналіз розміщення родовищ
і рудопроявів корисних копалин гідротермально-метасоматичного генезису в межах
центральної і східної частини УЩ (Інгулецький, Середньопридніпровський і Приазовський
блоки) показує, що вони відносяться саме до ділянок перетину шовних зон
і Центральноукраїнської мегазони активізації. При цьому область концентрації рудних
об’єктів має веретеноподібну в меридіональному напрямку форму з деяким розширенням у
межах зони активізації. У широтному напрямку також відмічається нерівномірність
концентрації рудопроявів і родовищ: підвищена вона у вузлах перетину шовних зон і зони
активізації, а знижується в міру віддалення від них. Таким чином, при порівнянні з іншими
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активними ділянками земної кори ділянки перетину створюють умови формування рудних
пасток та рудоконтролюючих парагенезисів і відрізняються найбільшою продуктивністю та
різноманітним зруденінням.
У якості найбільш продуктивних рудних вузлів виділяють наступні рудні райони:
Кіровоградський
(уран),
Криворізький
(багаті
залізні
руди,
уран,
золото),
Східноприазовський (рідкісні метали, рідкісні землі), Шполянсько-Ташлицький (рідкісні
метали), Побузький (золото, уран, графіт), Пержанський (рідкісні метали), Подільський
(флюорит,поліметали)та ін.
У вченні про корисні копалини майже аксіоматичним є положення про приуроченість
проявів гідротермально-метасоматичної мінералізації до тектонічно підготовлених зон
розвитку тріщинуватості, мілонітизації, підвищеної проникності в породах різного складу.
Для виділення таких зон застосовується комбінація геологічних і геофізичних методів,
особливо в умовах низької оголеності порід. Більшість геофізичних методів, маючи
задовільну інформативність, фіксують, що вже відбулися процеси, і лише деякі з них
дозволяють відслідковувати зміни фізичних полів у режимі реального часу. Одним з таких є
метод вивчення природного імпульсного електромагнітного поля Землі, що все частіше
застосовується для вирішення інженерно-геологічних і геологічних завдань.
В межах УЩ шовні зони представлені переважно субмеридіональними гнейсогранулітовими зонами, основними з яких є: Немирівсько-Кочерівська, ЯдловоГолованівсько-Трахтемирівська,
Інгулецько-Криворізько-Кременчуцька,
ГоріховоПавлоградська. Зони слідкуються безперервною широкою смугою дизкордантних
геофізичних аномалій та геологічних утворів, що перетинають Український щит і стежаться
навіть в акваторіях Чорного та Азовського морів.
Для таких зон характерний особливий структурний рисунок, глибинний устрій, що
вказує на автономність їх розвитку та еволюцію в своєрідних геодинамічних умовах.
Геодинамічний режим шовних зон характеризується широким розвитком зсувних і насувних
структур, виведенням на рівень ерозійного зрізу лусок і пластин гранулітових порід
і гіпербазитів по вертикальним та пологопадаючим (лістрічним) глибинним розломам,
насуванням неоархейських і палеопротерозойських гранулітових комплексів на автохтонні
на палеоархейські гранулітові комплекси. Такий режим обумовив утворення кори
перехідного типу, в склад якої увійшла як палеоархейська перероблена, так і неоархейська і
палеопротерозойська кора. Геодинамічний режим утворення неоархейських шовних зон
Українського щита деякі дослідники розглядають як проторифтогенний.
На сучасному ерозійному рівні шовні зони мають складний шаруватий складчастоблоковий устрій. Їх рисунок обумовлений сполученням різновеликих з різною орієнтацією
виступів нижнього структурного ярусу (пластин, лусок, блоків), що складені ендербітами,
плагіомігматитами з реліктами нижньоархейських гранулітових метаморфітів. Проміж
останніх знаходяться метаморфіти верхнього архею – нижнього протерозою, що залишились
у трогах, синкліналях та скидових западинах, в тилових частинах підкидів, насувів.
Глибинна будова шовних зон також своєрідна, складна та неоднорідна. До них
приурочені регіональні магнітні аномалії, що відображують високу намагніченість не тільки
верхів, але й низів кори. Зони характеризуються підвищеною потужністю земної кори (до
55–60 км), головним чином, внаслідок зростання частки так званого “базальтового шару”.
Виділяються також ділянки ущільнення кори на всю потужність; в низах кори нерідко
фіксується коромантійна суміш, поверхня Мохо сильно подрібнена. Найбільш значна
властивість шовних зон – унікальна поліхронна металогенія.
Опираючись на геолого-генетичну модель, стає зрозумілим розподіл родовищ і
рудопроявів у шовних зонах УЩ і в областях переважного розтягування. Дійсно, якщо
глибинні розломи, об’єднані в шовні зони субмеридіонального простягання, і широтні
розриви, що їх перетинають (мегазони активізацій), були сформовані на першій стадії, то
концентрація основної мінералізації в субмеридіональному напрямку логічна і пояснима —
сформувавшись один раз у розломах цих напрямків (режим розтягування), вона в
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подальшому “підновлювалася” при наступних тектоно-металогенічних активізаціях. Роль
діагональних розломів полягає в перерозподілі мінералізації, локалізації її в опіряючих
розривах і тріщинах, зсуві сформованих рудних тіл.
Результати досліджень та обговорення. Актуальність та важливість результатів
досліджень базується на тому, що саме “ділянки перетину” є максимально сприятливими
тектонічними структурами, з якими пов’язані багаті та якісні зруденіння. Такі ділянки
створюють умови формування рудних пасток та рудоконтролюючих парагенезисів і
відрізняються найбільшою продуктивністю та різноманітним зруденінням. Все зазначене має
стати теоретичним підґрунтям для практичного втілення у достовірну прогнозну оцінку рудних
об’єктів. Ці закономірності слід використовувати у практиці прогнозно-металогенічних
досліджень та пошукових робіт.
Особливе значення для рудоконцентрації мають вузли перетину цих структур які
формують основні рудні райони та поля (Берегівський, Пержанський, Побузький,
Кіровоградський, Криворізький, Східно-Приазовський, Нагольчанський та ін.). З цими
рудоносними структурами пов’язано 80 % родовищ і основних рудопроявів, в тому числі, всі
унікальні та багаті родовища заліза, титану, урану, рідкісних та благородних металів,
флюориту, а також нафти та газу. Виділено 21 рудний район та наведено нову трактовку
закономірностей розподілу корисних копалин (рис. 2). Проведена їх систематизація за
спеціалізацією. Надано геолого-економічну оцінку найбільш перспективних рудних об’єктів,
проведено їх ранжування по геолого-промисловому значенню, обґрунтовано перспективність
для першочергового освоєння. Вперше для України доведено мантійний характер уранового
та рідкіснометалевого зруденіння і приуроченість його до наскрізних глибинних мегазон
активізації. Уперше виділено Пержанський рудний район з комплексним рідкіснометалевим
зруденінням, який пов’язаний з тектонічним вузлом перетину Сущано-Пержанської та
Північноукраїнської глибинних зон активізації, що значно збільшує потенціал рудоносності
цієї структури.
Прикладом такого підходу до використання є Мазурівське родовище. На основі
досліджень його геологічної будови встановлено, що рудоносність та промислова
перспективність родовища зумовлена низкою чинників, серед головних: металогенічні –
розташування родовища в межах трансрегіональної субширотної Центрально-Української
мегазони активізації; продуктивні поклади лінійно витягнуті в широтному напрямку згідно
з простяганням блоку основних-ультраосновних порід, що є локальним відображенням зони,
яка є рудоконцентруючою; тектонічні регіонального рівня – приуроченість родовища до
Октябрського лужного масиву нефелінових сієнітів, що знаходиться у вузлі перетину
різнонаправлених
зон
розломів:
північно-західного
Криворізько-Павлівського,
субмеридіонального Володарсько-Донського, субширотного Конкського які відповідають за
кількаразову тектоно-магматичну активізацію, що сприяла металогенічній спеціалізації
родовища на РМ. Також виділено потужний Пержанський рудний район з комплексним
рідкіснометалевим зруденінням, який пов’язаний з тектонічним вузлом перетину
(Пержанський рудний вузол) Сущано-Пержанської та Північноукраїнської глибинних зон
активізації, що значно збільшує потенціал рудоносності цієї структури. Структура
виділяється найбільш потужною геодинамічною активністю і проникністю, глибинними
джерелами енергії і флюїдопотоків, що проявляється у площинному динамометаморфізму
(катаклаз, розгнейсування, розсланцювання, мілонітизація, брекчіювання), інтенсивному
прояву гранітоїдно-лужного магматизму, метасоматозу та рудоутворення (пержанський
комплекс гранітно-лужної формації). Мазурівське та Пержанське родовища рідкісних
металів віднесені до об’єктів першочергового освоєння. Вже створені відповідні структури
для їх комплексної розробки.
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Рис. 2 Основні рудоносні структури України.
Умовні позначення: I-III – мегазони активізації та їх границі: І – Північно-Українська, ІІ – ЦентральноУкраїнська, ІІІ – Південно-Українська; 1 шовні міжблокові зони: 1 – Немирівсько-Кочерівська, 2 – ЯдловоГолованівсько-Трахтемирівська, 3 – Інгулецько-Криворізько-Кременчуцька, 4 – Горіхово-Павлоградська; 1-21 –
рудні, рудоносні райони, їх спеціалізація: 1 – Берегово-Біганський Au, Ag, Pb, Zn, al, ba, (Cd, Cu, Hg, Ge),
2 – Рахівський Au, Ag, (Pb, Zn, Cu, Ni, Co, Mn, U), 3 – Волинський Cu, (Pb, Zn, Ag, dim), 4 – Побузький Fe, Ni,
Co, Cr, Au, (Cu, Pt, gf, Mo, U), 5 – Пержанський Be, Ta, Nb, TR, Zr, fl, Sn, di, (W, Pb, Zn, Ag, Au, Ti, ap, U, Th),
6 – Коростенський Ti, ap, V, Sn, Zr, mor, to, be, 7 – Шполяно-Ташликський, 8 – Кіровоградський U, Au, (TR, Th,
fl, ap, W), 9 – Криворізький Fe, Ge, U, Sc, V, TR, gf, t, (Cu, Zr, Li, Mo, Au, W), 10 – Кременчуцький Fe, Ge, U,
(Au), 11 – Білозерський Fe, (Au, Cu, Ni), 12 – Нікопольський Mn, 13 – Чортомлицький Au, Fe, (Cu, Ni, Co, Mo,
U), 14 – Верхівцівський Au, Fe, (Cu, Ni, Co, Mo, U, t), 15 – Солонянський Au, Mo, Ni, Cu, Co, t-mg,
16 – Керченський Fe, (V), 17 – Східноприазовський TR, Zr, Nb, 18 – Федорівський Li, Ta, Nb, (Rb, Cs, Sn),
19 – Петрово-Гнутівський TR, fl, 20 – Микитівський Hg, Sb, (As, Li), 21 – Нагольний Au, Ag, Pb, Zn, (Li).

Висновки
В результаті комплексних геолого-структурних та прогнозно-металогенічних
досліджень були виділені найбільш перспективні рудоносні структури. До них, перш за все,
були віднесені головні рудоконцентруючі структури, які мають принципово різне генетичне
значення: 1 – шовні зони, як структури спрямованого еволюційного розвитку – є
міжблоковими; 2 – мегазони активізації – накладені деструкційні наскрізні трансблокові
структури. Саме з цими структурами пов’язані продуктивне зруденіння і найбагатші та якісні
родовища, насамперед: рідкісних, благородних і кольорових металів, урану, флюориту, а
також нафти і газу. Це відкриває нові перспективи для пошуків крупних родовищ,
конкурентоспроможних у сучасних економічних умовах і показує, що Україна має потужну
мінерально-сировинну базу і відноситься до найбільших мінерально-ресурсних держав світу.
Дані розробки знайшли подальше підтвердження та вивчення в аналогічних
дослідженнях різних наукових установ та роботах, які підтверджують значимість ролі
широтних зон та вузлів їх перетину із зонами активізації в рудоутворенні та
рудоконцентрації корисних копалин.
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Уперше показано, що Пержанський рудний район з комплексним рідкіснометалевим
зруденінням, який автори пов’язують з тектонічним вузлом перетину Сущано-Пержанської та
Північноукраїнської глибинних зон активізації, є перспективним на розробку берилію. Правильний
стратегічний підхід у розробці цього рудного району цілком спроможний забезпечити вихід із
сучасного депресивного стану Поліського краю та забезпечити його економічний розвиток
протягом майже 100 років згідно зі світовим досвідом.
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It is for the first time shown that Perzhansk ore district with complex ore rare metal, which the
authors are associated with the tectonic intersection node Suschano-Perzhansk and North-Ukrainian deep
zones of activation, is promising for the development of beryllium. The right strategic approach in the
development of this ore district is quite capable of providing a solution to the current depressed state of the
Polesye region and to provide economic development for nearly 100 years, according to the world
experience.

Вступ.

В умовах сьогодення, розвиток рідкіснометалевої-рідкісноземельної галузі в Україні
набуває особливого значення, оскільки масштаби видобутку, виробництва, споживання
більшості рідкісних металів та рідкісноземельних елементів, необхідних для розробки
новітніх технологій, є точним індикатором рівня науково-технічного розвитку країни.
Україна, маючи великий потенціал потужностей оборонної промисловості, навіть в умовах
обмежених інвестицій спроможна реалізувати всі можливості раціонального використання
рідкісних металів. Для таких видів товарів, як рідкісні землі, ніобій, тантал робити ставку на
імпорт продукції явно недоцільно, оскільки і на світовому ринку ми маємо справу або
з обмеженістю ресурсів, або постачання, або з монополізмом виробників, що дозволяють їм
диктувати свої умови і ціни. Тому для забезпечення високорентабельної роботи підприємств
України необхідно створити власну мінерально-сировинну базу рідкісних елементів у т. ч.
рідкісноземельних [1, 5, 6].
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Високоцінним рідкісним металом є берилій, що широко використовується у
високотехнологічних галузях промисловості, в атомній енергетиці і космічній техніці,
нафтогазовій і інших галузях. Виробників, що мають повний цикл виробництва берилію від
руди до сплавів, в світі всього три: Американська компанія Brush Engineered Materials Inc.;
Казахське АТ “Ульбінський металургійний завод”; Китайська компанія “SKS”. В 2015 році,
на заході, за участі японських компаній, з’явились спільні підприємства для реалізації
окремих проектів в галузі освоєння покладів рідких та рідкоземельних металів. Але, як і
раніше, основним гравцем на ринку берилію є американська компанія, яка скуповує
концентрати і виробляє металічний берилій. Організація його виробництва в Україні буде
також сприяти технічному прогресу країни.
Постановка проблеми.
Сущано-Пержанська [1–3, 6–8] зона є одною з найбільш цікавих структур північного
заходу УЩ, що характеризується максимальною і специфічною вираженою рудоносністю, на
окремих ділянках якої відомі родовища та перспективні рудопрояви рідкісних,
рідкісноземельних, кольорових та благородних металів і нерудної сировини.
Сущано-Пержанська зона є трансрегіональною рудоконтролюючою структурою, що
являє собою систему пограничних розломів північно-східного простягання на північному
заході УЩ. Вона має протяжність більше 200 км далеко за межі УЩ і ширину до 15 км в її
середній частині. В межах цієї зони неодноразово проявився динамометаморфізм і
орогенний верхньопротерозойський інтрузивний магматизм, до завершуючих фаз якого
відноситься формування лужних сієнітів Ястребецького масиву, апогранітів пержанського
комплексу і генетично пов’язаного з ними рідкіснометально-рідкісноземелного зруденіння
[2–4, 6–8].
В геологічній будові Сущано-Пержанської зони, і особливо її центральної частини,
приймає широкий набір утворень різного віку, але найбільш розповсюдженими є специфічні
породи, що віднесені до пержанського метасоматичного комплексу. По існуючому в даний
час поділу вони є одним із наймолодших утворень північного заходу УЩ, серед них
виділяються вторинні кварцити, кварцити з дистеном, грейзени, лужні метасоматити та
сієніти, сієніти, апограніти пержанські, граніт-порфіри та сублужні граніти.
Як
відмічалось
раніше, центральна частина Сущано-Пержанської
зони
характеризується значною рудоносністю. В її межах розвідане велике по масштабам
берилієве (гентгельвінове) родовище (Пержанське), попередньо оцінені Ястребецьке
флюорит-рідкісноземельно-цирконове, Юрівське апатит-ільменітове та Сущанське
дистенове родовища, вивчені численні розсипні та корінні прояви олова (каситериту),
тантало-ніобієвих руд та інших корисних копалин.
Наявність таких родовищ та перспективних рудопроявів стало надійною підставою для
виділення Пержанського рудного району (рис. 1), в межах якого окремі об’єкти розміщені в
безпосередній близкості один від другого (2–5 км), а враховуючи подібність технологічних
властивостей руд, можуть розроблятись одним гірничо-збагачувальним підприємством
[2–4, 6–8].
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Рис. 1. Пержанський рудний район

Результати та обговорення проблеми. Пержанське родовище берилію [1–4, 6–8]
розташоване в центральній частині Сущано-Пержанської тектонічної зони і сформовано
головним чином гранітами пержанського комплексу Українського щита. Рудоносний масив
пержанських гнейсовидних гранітів простягається у північно-східному напрямку на 16–18 км
при його потужності 0,5–1,7 км.
Родовище відноситься до високотемпературних гідротермально-метасоматичних порід,
представлене новим, поки що єдиним у світі, промисловим мінеральним типом берилієвої
сировини – гентгельвіновими рудами (рис. 2) .Розвиток процесів формування руд проходив у
багато стадій, чому сприяла активна геодинамічна активізація упродовж тривалого часу, від
пізнього пелеопротерозою до неопротерозою. На концентрацію в рудних тілах
безпосередньо берилію впливало проникнення у тектонічні зони глибинних флюїдів і
наступний перерозподіл їх в процесі метасоматичних процесів.
Берилієве зруденіння локалізується в лужних метасоматитах мікроклін-пертитового
складу, які залягають згідно з апогранітами і генетично з ними пов’язані. Виділяються
наступні основні типи рудних метасоматитів: слюдисто-польовошпатові, польовошпаткварц-слюдисті, суттєво польовошпатові та фенакітоносні граніти. Найбільш поширені
перші два різновиди. Вони складають нижні та периферийні частини метасоматичних тіл. За
хімічним складом це перенасичені глиноземом породи. Метасоматити мають чіткі контакти.
Форма тіл жильна, від лінзоподібної до плитовидної, зрідка неправильна, складна. Рудні
метасоматичні тіла представлені декількома мінеральними типами, що зумовлює їх зональну
будову.

Рис. 2. Гентгельвіновий метасоматит. Штуфи з підземних гірничих виробок
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На родовищі рудоносні зони утворені численними рудними тілами (всього 85)
потужністю від 0,5 до 13,2 (середня – 3,5), з умістом ВеО від 0,17 до 10,0 % (середній –
0,55 %). Руди відзначаються високою якістю і доброю збагаченістю. Основний берилієвий
мінерал гентгельвін (Zn4(BeSi2)3S) містить BеO (11,5–12,8 %) і ZnO (42,5–50,3 %). Менш
поширений даналіт і фенакіт. Гентгельвін утворює нерівномірно розподілені дрібнозернисті
агрегати зерен. Даналіт представлений від суцільних (до 0,5 м) скупченнь до окремих зерен
трикутної форми (0,1–0,5 до 5,0 см). Акцесорні: фенакіт, циркон, флюорит, циртоліт,
каситерит, галеніт, магнетит. Поклади з багатим гентгельвіновим зруденінням
характеризуються такими показниками: середній вміст ВеО складає 0,55%, максимальний
вміст ВеО 2,6 % (по окремим рудним підсіченням 10 % (О. Глухов, 2008).
Берилієве зруденіння має зональну будову. Його основна центральна частина
представлена гентгельвіновою (з досить невеликою частиною даналітової) мінералізацією,
більш високотемпературною (330–450°), а флангова, переважно південно-західна,
є фенакітовою (180–220°) і в цілому становить близько 2 % загального балансу берилію.
На родовищі розвідано дві ділянки: Крушинка та Північна. Найбільшою за запасами
ділянка Крушинка характеризується як детально вивчена [2, 3, 6, 8]. В межах даної
рудоносної структури зосереджено 82 % балансових запасів категорії С1, 74 % запасів
категорії С2 і 42,9 % забалансових запасів родовища при середньому вмісті BeО – 0,53 %.
Розвідані тут запаси ВеО за категоріями С1+С2 вважаються підготовленими до промислової
розробки і були затверджені в ДКЗ СРСР (протокол ДКЗ СРСР № 7936 від 25.10.1977 р.)
(С. Металиди, 1977).
Свердловинами родовище розвідане системою профілів на глибину до 400 м. Кожна з
рудних зон складається із серії кулісоподібних паралельно розміщених рудних тіл
потужністю від перших метрів до 20–30 м. По простяганню рудні тіла простежені штреками,
а їх потужності визначені за допомогою ортів та розсічок, пройдених через 30–40 м. Всі
свердловини опробувались керновим способом, а гірничі виробки – бороздовим.
У свердловинах проведено каротаж методами ГК, КС, ПС, КМВ, КВ, МЕП (масштаб 1:200),
а також інклінометрію з фіксацією азимуту та кута нахилу свердловини через 10–20 м [3].
В процесі детальної розвідки Пержанського берилієвого родовища вивчено речовинний
склад руд і їх технологічні властивості, супутні корисні копалини і компоненти, склад та
характер вміщуючих порід та утворень розкриття, можливість їх використання в різних
галузях господарювання, гідрогеологічні та інженерно-геологічні умови експлуатації
родовища тощо. Якісні характеристики руд визначено за допомогою 27 лабораторних
технологічних проб вагою вагою від перших десятків кілограм до 3023 кг. За результатами
лабораторно-технологічного картування виділено три мінерально-технологічних типи руд,
технологічні властивості яких досліджено на підставі напівпромислових досліджень 3-х
проб, вагою 53,7, 89 і 65 т. Напівпромислові дослідження дозволили поєднати мінеральнотехнологічні різновиди руд в єдиний для родовища технологічний тип, і для якого було
розроблено одну технологічну схему збагачення. Прийнята схема збагачення дозволяла
отримувати один колективний гентгельвіновий концентрат, вилучення оксиду берилію в
який становив понад 90 %, а вихід 8,5 %. Розроблена комбінована радіометрично-флотаційна
схема э оптимальною для руд даного типу дозволяла отримувати концентрати, що
задовільняють вимоги металургії [2, 3, 6].
В сучасних умовах при виборі системи розкриття та розробки родовища необхідно
враховувати гірничо-технічні умови та ландшафтні особливості району. Тому оптимальним
способом його розробки є підземний. За даних умов враховуються всі вимоги охорони
довкілля, в першу чергу збереження ландшафтів даного району. Система розробки родовища
комбінована, підповерховими штреками і магазинуванням руди з наступною закладкою
виробленого простору. Прохідницьке обладнання компактне, з поділом на борту комбайна
безпосередньо в шахті. На поверхні – гірничо-збагачувальна фабрика з розподілом корисної
фракції на: BeO, Al2O3, SiO2, ZnO. Фактично необхідно будівництво металургійного
компактного переділу, де можливо отримувати метали та сплави: берилію + мідь, циркон,
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титан, бронза; алюмінію; кремнію; оксид цинку для хімічної промисловості. Металургійний
цех може бути розташований від фабрики до 30 км та мати промплощадки для зберігання
сировини та готової продукції. Це значно снизить витрати на металургію і, головне,
забезпечить високу дохідність з продажу берилію у сплавах.
Результати досліджень свідчать, що Пержанське родовище є конкурентноздатним в
порівнянні з самими великими і багатими родовищами світу. Запаси родовища дозволяють,
тільки на основі розвіданих запасів промислових категорій, проектувати довготермінове
гірничо-збагачувальне підприємство і розвивати його на основі наявних великих перспектив
приросту запасів, які можуть бути при відповідних асигнуваннях реалізовані в найближчі
терміни. Надійним резервом подальшого розвитку і розширення експлуатаційного
потенціалу підприємства, після повернення капітальних вкладень, є фенакітові руди. Таким
чином, Пержанське родовище – високорентабельний для освоєння об’єкт з великими
резервами розширення і розвитку гірничо-добувного підприємства.
До 60-річчя геологорозвідувальних робіт на Пержанському рудному полі проведена
науково-практична конференція “Історія відкриття та вивчення Пержанського родовища
берилію як світового ексклюзиву”, що відбулася 23–24 жовтня 2014 року в м. Олевськ
Житомирської області з виїздом її учасників на родовище. На конференції прийнято
відповідне Рішення, визначена необхідність першочергового освоєння Пержанського
рудного району як крупного геологічного об’єкту світового значення, який може забезпечити
вихід із сучасного депресивного стану Поліського краю та забезпечити його економічний
розвиток на протязі майже 100 років згідно світового досвіду. Вперше в Україні під час
конференції урочисто відкритий пам’ятник на честь першовідкривачів Пержанського
родовища (фото 1).
Висновки
1. З розвитком новітніх галузей науки й техніки в усьому світі різко зросла роль
рідкісних і рідкісноземельних металів, які використовуються у провідних галузях
виробництва і забезпечують економічну й оборонну безпеку будь-якої держави.
2. Пержанське родовище берилію за масштабами зруденіння та якістю сировини
відноситься до унікальних родовищ світу. Гентгельвінові руди Пержанського родовища
характеризуються відносно стабільним вмістом берилію і якісними технологічними
властивостями.
3. Освоєння родовища значно покращить соціально-економічне становище населення
Олевського та інших районів Житомирської області. Працевлаштованими у майбутньому
підприємстві можуть бути до 500 чоловік різних спеціальностей, частина з яких буде мати
можливість отримати нові професії безпосередньо на місці. При цьому, держава отримає
надходження до бюджету від рентних платежів та прибутку.

Фото 1. Пам’ятник геологорозвідникам першовідкривачам Пержанського берилієвого родовища
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Україна має потужну мінерально-сировинну базу й належить до найбільших мінеральноресурсних держав світу. У країнах ЄС до “критичних” мінеральних ресурсів зараховують важкі та
легкі рідкісноземельні елементи, ніобій, берилій, графіт, індій, галій, германій, кобальт, сурму,
магній, вольфрам, магнезит, флюорит, коксівне вугілля, фосфатні породи, борати платиноїди,
кремній. Більшість покладів цих видів сировини відомі на території України. Для забезпечення
потреб ЄС у мінеральній сировині доцільно провести спеціальні дослідження щодо раціонального
використання наявної в Україні мінерально-сировинної бази.
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Ukraine has the powerful source of raw materials and belongs to the greatest mineral-resource
states of world. In the countries of EU heavy and light rare Earth elements, niobium, beryllium, graphite,
indium, gallium, germanium, cobalt, antimony, magnesium, tungsten, magnesite, fluorite, coke coal,
phosphatic rocks, borates, platinum group elements, silicon belong to the critical mineral resources. Most of
beds of these types of raw material are known on territory of Ukraine. For providing of necessities of EU in
mineral raw material it is necessary to conduct the special researches in relation to the rational usage of
raw materials base presenting in Ukraine.

Вступ.

Україна має потужну мінерально-сировинну базу і відноситься до найбільших
мінерально-ресурсних держав світу. На її території виявлено понад 20 тисяч родовищ і
рудопроявів, що представлені 97 видами корисних копалин, розвідано біля 8000 родовищ,
половина з яких розробляється. Найбільше значення мають: залізні, марганцеві, уранові
руди, вугілля, газ, нафта і конденсат, титан, циркон, благородні і рідкісні метали,
рідкісноземельні елементи, каолін, графіт, нерудна сировина для металургії, декоративний
камінь, мінеральні води. З мінеральними ресурсами і продуктами їх переробки ще до
недавно було пов’язано 42 % ВВП і 60 % валютних надходжень від експорту. Займаючи
площу в 603,7 тис. км2 (0,4 % світової суші) Україна спроможна забезпечити 5 % світової
потреби в мінеральній сировині [5, 6, 9].
Проте мінерально-сировинний комплекс (МСК) країни використовується вкрай
неефективно. Необхідно розробити і реалізувати новий стратегічний курс, відповідно до
вимог і умов сучасної ринкової економіки, враховуючи впливову роль МСК на перспективи
розвитку економіки країни. Зміна стратегії оцінки і використання МСК можлива на основі
нової науково-методологічної концепції, яка може бути позначена як “раціональне та
ефективне використання надр”. В її основі є такі положення: ефективне комплексне освоєння
надр на основі прогресивних технологій геологорозвідки, видобутку і комплексної
переробки корисних копалини з мінімальним впливом на довкілля і накопиченням відходів,
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удосконалення виробництва з врахуванням стратегічних інтересів держави, кон’юнктури
внутрішнього та світового ринків [6, 9]. Україна має визначити потенціал власних
мінеральних ресурсів і своє місце в глобальному розподілі мінеральної сировини і, в
процесах мінерально-сировинної інтеграції. Крім того, для умов України це визначає рівень
її національної мінерально-сировинної безпеки та потенціал сталого розвитку [6].
Постановка проблеми.
На даний час ЄС має серйозні проблеми щодо забезпечення мінерально-ресурсної
безпеки. Ще в листопаді 2008 р. Комісія ЄС подала до Європарламенту документ “Ініціатива
щодо сировини-задоволення наших ключових потреб з метою стимулювання зросту і
створення робочих місць в Європі”. В цьому документі наголошується на тому, що доступ до
мінеральної сировини та її цінова доступність мають вирішальне значення для правильного
функціонування господарства ЄС.
Безпечний, незалежний і надійний доступ до сировини (в потрібній якості та кількості,
термінах поставок, за справедливими цінами) є основами, які забезпечують утримання
конкурентоспроможності економіки ЄС та виконання лісабонської стратегії, яка заклала
зростання економіки.
Існує поняття “критичних мінералів”, тобто таких, які є суттєвими для національної
оборони і які добувати у період війни складно. Натомість стратегічні мінерали – це ті,
постачання яких повністю або частково залежить від зарубіжних джерел і для яких
обмежувальні заходи контролю зберігання та розподілу є необхідними. Наприклад, хром і
олововміcні мінерали були стратегічними під час другої світової війни [2]. Перше поняття
застосовується в документах країні ЄС та США, а друге – у розпорядженні Уряду РФ від
16.01.1996 р. № 50-р, де наведено перелік основних видів стратегічної сировини.
В країнах ЄС до “критичних мінеральних ресурсів” належать важкі та легкі
рідкісноземельні елементи, ніобій, берилій, графіт, індій, галій, германій, кобальт, сурма,
магній, вольфрам, магнезит, флюорит, коксівне вугілля, фосфатні породи, борати
платиноїди, кремній [3]. Більшість покладів цих видів сировини відомі на території України.
На основі дослідження сучасних тенденцій на ринку металів, нами всі метали поділені
на три категорії [4]:
I. Метали, для яких характерне зростання попиту та вартості незалежно від кризи:
рідкісні і рідкісноземельні, ванадій, цирконій, кобальт, вольфрам, літій, а також деякі
благородні метали, наприклад паладій, які є так званими “зеленими металами” та металами
Hi-Tech технологій.
II. Метали, на які зберігається стабільний попит та характерне незначне коливання цін:
берилій, цинк, титан, благородні метали, марганець, мідь, олово, свинець, сурма, хром,
магній, вісмут, миш’як.
III. Метали з тенденцією до зниження попиту і падіння цін: благородні метали, залізо,
алюміній, нікель, молібден, кадмій, ртуть.
Більшість з металів І та ІІ груп можуть постачатись в країни ЄС з України.
“Критичні метали” застосовуються у передових технологіях:
Сурма – у мікроконденсаторах та для отримання триоксиду сурми, який
використовується для виготовлення кераміки, емалей, пігментів та як каталізатор у
виробництві поліетилену терефталату і вулканізації гуми;
Кобальт – літій-йонні батареї та синтетичне паливо;
Галій – тонкошаруваті фотогальванічні елементи та інтегральні мікросхеми, білі
свтілодіоди ;
Германій – оптоволоконний кабель, інфрачервоні оптичні технології;
Індій – дисплеї, тонкошаруваті фотогальванічні елементи;
Платина – паливні комірки та каталізатори;
Паладій – каталізатори та прилади для опріснювання морської води;
Ніобій – мікроконденсатори та феросплави;
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Неодим – постійні магніти, лазерні технології;
Тантал – мікроконденсатори та медичні технології.
Окремо слід зазначити, що важливе значення у сучасних технологіях має берилій, який
застосовується у вигляді нанопорошків у виробництві конструкційних матеріалів, у
нанокераміці, для виготовлення дзеркал з ультратонкими покриттями та для інших новітніх
матеріалів та виробів. Галузями застосування берилію є мікроелектроніка, аерокосмічна
техніка, телекомунікації, автомобільна електроніка, ядерна енергетика, медичне і
промислове обладнання та оборонна галузь. Поклади берилію відомі в Україні (унікальне
Пержанське родовище) [3, 5, 6, 9].
Європа сильно залежить від поставок багатьох видів мінеральної сировини з інших
країн. В той же час є такі види сировини, виробництво яких зосереджено в 1–2 країнах, що
призводить до негативних наслідків у випадку обмежувальних заходів урядів таких країн,
війн або дій певних політиків. До 90 % рідкісних земель та сурми, 75 % германія та
вольфраму виробляється в Китаї, 90 % ніобію зосереджено в Бразилії, 77 % платини – в ПАР.
Варто згадати, що така цінна сировина для отримання кобальту, танталу та ніобію (останні
два метали отримують з мінералу колтану), постачається з Конго, де не припиняються війни
[4]. Високотехнологічні матеріали є супутнім продуктом видобування та переробки головних
промислових металів, таких, як мідь, цинк та алюміній. Тобто, їх доступність визначається
доступністю головного продукту. Крім того, гірнича галузь не може швидко адаптуватись до
умов ринку: наприклад, для реалізації великого проекту по міді потрібно в середньому 9–25
років. Тому Україна має шанс стати постачальником багатьох видів критичних металів до
Європи.
Результати та обговорення проблеми.
В умовах сьогодення, розвиток рідкіснометалевої-рідкісноземельної галузі набуває
особливого значення, оскільки масштаби видобутку, виробництва та споживання більшості
рідкісних металів, рідкісноземельних елементів є надійним індикатором рівня науковотехнічного розвитку країн. Ці метали визначають рівень розвитку Hi-Tech технологій [9].
В межах України знаходиться низка перспективних об’єктів, з яких є можливість отримувати
необхідну сировину та продукти, що застосовуються в Hi-Tech виробах. До таких унікальних
родовищ належать, насамперед, Пержанське берилієве і Азовське цирконій-рідкісноземельне
родовища, крупні джерела літію – Полохівське, Станкуватське і Шевченківське родовища
[3, 5, 6].
Пержанське родовище належить до нового і, поки що, єдиного в світі типу
високоякісних берилієвих руд в лужних (польовшпатових) метасоматитах, пов’язаних з
гентгельвіном – доволі рідкісним мінералом. Це родовище розвідане і супутньо виконано
пошукову оцінку цирконію, рідкісних земель. ніобію, танталу, олова, флюориту [3, 5, 8, 11].
Позитивні результати геологорозвідувальних робіт і економічні розробки останніх
років, зокрема дослідження Інституту геологічних наук НАНУ показали можливість
створення стратегічно важливої мінерально-сировинної бази рідкісних та рідкісноземельних
металів в межах Пержанського рідкіснометалевого рудного району, який за потужністю та
світовим досвідом освоєння подібних районів здатні забезпечити розвиток гірничодобувної
промисловості в Поліському краю принаймні на 100 років. За розрахунками економістів
Пержанське родовище берилію детально розвідане і підготовлене для експлуатації з
очікуваною високою рентабельністю розробки – понад 30 %. Це родовище за масштабами,
якістю та новим типам зруденіння віднесено до типу унікальних у світі. У зв’язку із своєю
винятковістю і високою економічністю воно може стати об’єктом світової уваги. Перегляд
структури і рудоносності Пержанського родовища дозволяє перейти до створення основ його
раціонального освоєння, реалізації планів щодо створення високотехнологічного
виробництва з отриманням продукції високого переділу [3, 11].
Азовське родовище цирконій-рідкісноземельних руд [3, 5, 6] приурочене до лужних
сієнітів і є найбільшим у Європі. Зруденіння пов’язане з метасоматичними утвореннями:
такситовими олівін-амфіболовими лужно-польовошпатовими сієнітами. Рудні мінерали
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представлені цирконом, ортитом, брито літом, бастнезитом, флюоритом. Група рідкісних земель
представлена Се, La, Nd, Er, Sm, Lu, Y.
Значної уваги заслуговує Мазурівське родовище цирконій-ніобій-танталових руд
[3, 5, 6], яке пов’язане з нефеліновими сієнітами. Розвідано також Новополтавське родовище
комплексних флюорит-рідкісноземельних-рідкснометалевих руд.
Шевченківське родовище літієносних пегматитів альбіт-сподуменового типу [3, 5, 6]
простежене за простяганням до 1 300 м, по глибині до 500 м, ширина зони розвитку – до
300 м. В межах родовища виділено до 7–10 структурно-мінералогічних зон. Крім
промислових концентрацій літію руди характеризуються підвищеним умістом рубідію,
танталу, ніобію, берилію та олова. На родовищі існує два різновиди літієвих руд –
сподуменовий і петаліт-сподуменовий, об’єднані в спільний сподуменовий технологічний
тип руди. Вміст Li2O по родовищу – понад 1 %.
В рудній мінералізації Полохівського родовища [6], суттєво переважає петалітовий тип,
сподумен-петалітовий та інші типи різко йому підпорядковані. Основними рудовміщуючими
породами є пегматоїдні, апліт-пегматоїдні граніти. Вмісними для них служать метаморфічні
породи інгуло-інгулецької серії, серед яких переважають біотитові, кордієрит-біотитові
гнейси і кристалосланці. Продуктивні рудні зони являють собою натрій-літієві пегматити,
що залягають в аплітовидних гранітах, перекриваюься пухкими відкладами мезо-кайнозою
і корою вивітрювання. Вміст Li2O по родовищу 0,615–1,491 %.
Перспективним об’єктом є також Станкуватське родовище, яке має продуктивну зону
літієвих пегматитів 140–150 м, середній вміст Li2O по родовищу – 1,26 %. Видялються
петалітовий, сподуменів тонкозернистий типи руд.
Розвиток власної мінерально-сировинної бази літію [5, 6] (на основі вище згаданих
родовищ) перетворить Україну з імпортера в експортера літієвої продукції.
Позитивними моментами інвестицій на користь літію є розвиток виробництва гібридів
та електромобілів, а також портативних електронних пристроїв, неоднозначність перспектив
видобутку і поставок літію в майбутньому з причин обмежувальної політики по відношенню
мінеральних ресурсів яку проводить Китай [1].
Практично не використовуються дефіцитні для Європи магнезити України [7]. Поклади
магнезитів в Україні приурочені до докембрійських товщ, що вміщують залізо-кременисті
формації. На даний час Державним балансом запасів враховані два родовища Правдинське в
Дніпропетровській та Веселянське в Запорізькій обл. та ряд перспективних рудопроявів
(Сухохутірське, прояви Капітанівського рудного поля). Тому постало питання оцінки їх
придатності для виробництва магнію, вогнетривів та іншої продукції. Крім того, важливим
напрямком є виробництво тепло накопичувачів – елементу популярних в Європі
енергозберігаючих технологій, які дозволяють акумулювати тепло в приміщеннях та
зберігати його практично без втрат до моменту передачі [7].
Окремою проблемою є також освоєння фосфатних руд, пов’язаних з розшарованими
титаноносними інтрузіями габро (Стремигородське, Федорівське, Видибірське та ін.
родовища) [6, 7], а також комплексне Новополтавське родовище, де присутній апатит.
Розробка цих родовищ стане альтернативою російським родовищам апатиту та фосфоритам
Північної Африки. На відміну від фосфатних руд багатьох родовищ світу, апатитові руди з
України містять незначну кількість важких металів та практично позбавлені радіоактивних
домішок [8, 10].
Для забезпечення потреб ЄС у мінеральній сировині необхідно провести спеціальні
дослідження щодо раціонального використання наявної в Україні мінерально-сировинної
бази, зосереджуючись на таких напрямках:
• оцінка за європейськими методиками, які метали є «критичними» (стратегічними)
для промисловості України та які з них можуть постачатись в країни ЄС, враховуючи запаси
та базу запасів, наявну в нашій державі;
• розробка стратегії раціонального використання мінерально-сировинної бази України
та рамкових угод усередині ЄС з метою стабільного постачання сировиною;
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• металогенічна позиція родовищ “критичних металів” в Україні та узгодження
металогенічного районування Європи та України;
• забезпечення доступу до сировини та розвиток інвестицій у гірничу галузь України,
для чого слід виділити найбільш інвестиційно привабливі об’єкти та показати їх особливості
та можливі рішення щодо освоєння;
• оцінка супутніх металів у родовищах які можуть додати прибутки щодо освоєння
тих чи інших родовищ. Наприклад, для Пержанського родовища берилію такими супутніми
металами можуть стати тантал та срібло, мало досліджені у цьому об’єкті;
• розробка основ ефективного використання сировини та рециклінгу з метою
збереження первинних видів сировини та розвитку використання вторинної сировини;
• дослідження щодо можливостей заміни “критичних” для ЄС металів на вторинну
сировину, а також виділення першочергових для освоєння техногенних родовищ;
• прогноз відкриття нових родовищ сировини, що є “критичною” для країн ЄС;
• розробка екологічних засад освоєння родовищ “критичних металів”, оцінка
екологічних ризиків при їх видобуванні і переробці, та проблеми раціонального
використання земель при видобуванні;
• оцінка нерудної сировини, яка може застосовуватись для продукції “high tech”:
барит та вапняк для виготовлення фарб і паперу як високосортні підбілювачі, бентоніти в
якості добавка до формувальних пісків як абсорбенти чи реологічні модифікатори в формі
органоглин у виробництві нанокомпозитних полімерних матеріалів, воластоніт для
пластиків, гуми і пігментів тощо;
• оцінка доступності будівельної сировини (потреби Європи оцінюються в 3 млрд т –
будівельний камінь, пісок та гравій) та її розподіл в межах України за якістю та
географічним розташуванням, можливості отримання її з відходів;
• розробка і підтримка досліджень в галузі ефективних технологій вилучення
корисних компонентів з руд, зменшення втрат цінної сировини при видобуванні та
переробці;
• диверсифікація джерел постачання критичних металів: постачання як з первинних
джерел (родовищ), так і вторинних (з відходів);
• оцінки якості сировини в родовищах України, її недоліки чи переваги порівняно з
сировиною інших країн.
• створення динамічних моделей доступності мінеральних ресурсів, які б враховували
зміни цін на певні види сировини, кон’юнктури, технологічні досягнення тощо.
Висновки
Доцільно провести відповідні дослідження, які сприятимуть як забезпеченню стійкого
постачання мінеральної сировини до Європи, дозволить Україні отримати нові ринки збуту
продукції гірничо-металургійного комплексу і в підсумку дасть резерв для подальшого
розвитку технологій переробки мінеральної сировини і переходу у майбутньому до
виробництва продукції з високою доданою вартістю.
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INTERPRETATION OF RESULTS OF WELL SURVEYING ON
TRANSIENT FILTRATION REGIMES USING LATEST TECHNIQUES
IS FAILPROOF GUARANTEE OF CHOOSING HIGHLY EFFICIENT
SYSTEMS FOR FIELD DEVELOPMENT
O. G. Holub, chief engineer, director of the department for field development and well surveying,
SE “Ukrnaukageocenter”, Poltava, Ukraine, e-mail:poltavargp@ukr.net
O. Y. Pryhodchenko, head of the party for well surveying and testing, SE “Ukrnaukageocenter”,
Poltava, Ukraine, e-mail: alex_prihodchenko@ukr.net,
R. B. Dvoretskyi, chief geologist of the party for well surveying and testing,
SE “Ukrnaukageocenter”, Poltava, Ukraine, e-mail: dvoreckiiroman@mail.ru
We have scrutinized and analyzed efficiency of modern result interpretation techniques of well
survey on transient filtration regimes, taking one of the DDB wells that uncovered reservoir deposits
represented by fissured sandstone as an example.

Проектування високоефективних систем розробки нафтових, газових і газоконденсатних родовищ, їх контроль і оптимальне керування потребують достовірної інформації про
ємнісно-фільтраційні характеристики продуктивних пластів.
На даний час моніторинг систем розробки родовищ здійснюється за результатами
комплексу газогідродинамічних і геофізичних досліджень з урахуванням геологічних та
лабораторних даних.
До найбільш інформативних і поширених методів відносять газогідродинамічні
дослідження за кривими відновлення тиску (КВТ), на основі яких оцінюють
газогідропровідність, проникність, скін-ефект та інші параметри продуктивних пластів.
Теоретичною базою цих методів є розв’язання задач неусталеної фільтрації рідин або газів у
пластовій системі з відповідними геометричними характеристиками, граничними і
початковими умовами. Особливості останніх визначають велику кількість моделей для
інтерпретації газогідродинамічних досліджень.
Аналіз результатів обробки газогідродинамічних досліджень продуктивних пластів за
КВТ вказує на деякі недоліки поширених методів, які стосуються обґрунтування
газогідродинамічної моделі пласта, побудови оцінок їх параметрів та ін.
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До сьогодні в Україні більшою мірою застосовувалися традиційні методи обробки
результатів досліджень детально описані в “Инструкция по комплексному исследованию
газовых и газоконденсатных пластов и скважин” [1]. Проте, при сучасному рівні
свердловинного обладнання та програмного забезпечення, виконання аналізу старими
методами значною мірою стає недостовірним, а часом і некоректним.
Першочерговою та відправною точкою для повної та точної інтерпретації отриманих
результатів досліджень на неусталених режимах фільтрації являються вимір вибійних та
пластового тисків і температури. Тому вони в обов’язковому порядку повинні вимірюватися
інструментально, з використанням високоточних цифрових глибинних манометрівтермометрів. Це також дасть змогу підвищити інтерпретаційні можливості новітніх методів з
використанням логарифмічної похідної D. Bourdet.
При застосуванні похідної Бурде та опрацюванні результатів досліджень з’являється
можливість в першому наближенні вивчити або уточнити геологічну модель покладу,
оцінити структуру порового простору породи-колектора та його розповсюдження по площі,
визначити істинне значення пластового тиску в покладі.
Розглянемо результати інтерпретації матеріалів досліджень на нестаціонарних режимах
фільтрації за допомогою логарифмічної похідної Бурде на прикладі свердловини 1,
розташованої в північній прибортовій зоні Дніпровсько-Донецької западини (глибина
свердловини 5 000 м), яка розкрила продуктивні відклади тріщинуватих пісковиків
серпуховського ярусу нижньокам’яновугільної системи.
В січні 2015 року проведені початкові дослідження свердловини із відпрацюванням на
штуцерах діаметром 7, 8, 9 і 10 мм, а також виконано запис КВТ. За даними досліджень
свердловини на стаціонарних режимах фільтрації побудована індикаторна лінія і визначені
коефіцієнти фільтраційного опору, які становили А=0,3241 МПа2 д/тис. м3, В=5,3·10–6
(МПа2·д/тис. м3)2. Розраховані основні фільтраційно-ємнісні параметри пласта, які прямопропорційно залежать від коефіцієнтів А і В та враховують фільтраційні опори привибійної
зони пласта, склали: коефіцієнт продуктивності свердловини – 3,085 тис. м3/МПа2·д;
газопровідність – 10,995 мкм2·м/мПа·с; проникність – 72,88 mD. За результатами обробки
КВТ (рис. 1, 2) встановлено проникність наближеної до свердловини зони пласта (R=50 м) –
72,8091 mD, віддаленої зони пласта (R=950÷960 м ) – 254,2283 mD, та скін-ефект – –1,692 та
8,043 відповідно.
У серпні та листопаді 2015 р. у свердловині проведено замір вибійного тиску лише на
одному стаціонарному режимі та знято КВТ (рис. 3, 4 ).
Оскільки в серпні та листопаді дослідження на стаціонарних режимах фільтрації не
проводились, можливо порівняти результати дослідження тільки на нестаціонарних режимах
фільтрації:
– проникність віддаленої частини пласта змінюється, але не закономірно: січень
2015 р. – k=254,23 mD, серпень 2015 р. – k=304,34 mD, листопад 2015 р. – k=215,65 mD.
Скоріш за все такі великі значення проникності характеризують тріщинну провідність пласта
і їх коливання залежать від режиму роботи свердловини (залежать від депресії на пласт і, як
наслідок, від ступені розкриття тріщин);
– в січні та серпні 2015 року було відмічено зону пласта з меншою проникністю у
привибійній частині: 72,8 mD з радіусом R=40 м в січні та 59,0 mD з радіусом R=20 м; в
листопаді такої зони не спостерігалось;
– скін-ефект змінюється закономірно 8,043, 7,655, 2,936 і пояснюється очищенням
свердловини від продуктів буріння.
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Рис. 1. Результати дослідження свердловини 1 на нестаціонарних режимах фільтрації (за похідною
Бурде). Діагностичний аналіз. Дата дослідження – січень 2015 р.

Рис. 2. Результати дослідження свердловини 1 на нестаціонарних режимах фільтрації (за похідною
Бурде). Просторова модель покладу. Типова крива. Дата дослідження – січень 2015 р.
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Рис. 3. Результати дослідження сверд. 1 на нестаціонарних режимах фільтрації (за похідною Бурде).
Діагностичний аналіз. Дата дослідження – серпень 2015 р.

Рис. 4. Результати дослідження свердловини 1 на нестаціонарних режимах фільтрації (за похідною
Бурде). Діагностичний аналіз. Дата дослідження – листопад 2015р.

Поведінка похідної у двох випадках (січень та серпень) вказувала на лінійний приплив
флюїду до свердловини, який характеризує дві паралельні непроникні границі шириною
близько 440 м (модель покладу схематично зображена на рис. 2). В листопаді схожого
відрізка кривої не відмічалось по причині недостатнього часу зупинки свердловини для
запису КВТ. В майбутньому дана модель підтвердилась при складанні геологічної моделі
покладу для оперативного підрахунку запасів вуглеводнів (рис. 5).
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Як видно з прикладу, при дослідженні свердловин необхідно користуватись новітніми
методиками обробки результатів досліджень, які при правильному підході дозволяють
заздалегідь прогнозувати чи уточнювати геологічну модель покладу та достовірно визначати
фільтраційно-ємнісні параметри продуктивного пласта:
– газопровідність, проникність, п’єзопровідність пласта;
– скін-ефект та коефіцієнт досконалості свердловини; наявність непроникних
(слабопроникних) ділянок чи границь покладу;
– наявність як вертикальної так і горизонтальної анізотропії пласта;
– геометричні розміри продуктивного пласта;
– істинне значення пластового тиску.

Рис. 5. Структурна карта по покрівлі продуктивного покладу горизонту, розкритого свердловиною 1

Підсумовуючи вищенаведене, можна зробити висновок, що правильний підхід до
складання програм дослідження свердловин та удосконалення методів подальшої
інтерпретації газогідродинамічних досліджень з використанням сучасних програмних
комплексів дають надійну базу для створення реальної геологічної моделі покладу,
підрахунку запасів і ресурсів вуглеводнів, створення динамічної картини змін фільтраційноємнісних характеристик пластів-колекторів та в кінцевому результаті можливість
проектувати високоефективні системи розробки нафтових, газових і газоконденсатних
родовищ.
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УПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНОГО ЛАБОРАТОРНОГО
ОБЛАДНАННЯ В ПРОЦЕС ГЕОЛОГІЧНОГО ВИВЧЕННЯ НАДР
ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОШУКОВОРОЗВІДУВАЛЬНИХ РОБІТ І РОЗРОБКИ ВИЯВЛЕНИХ ПОКЛАДІВ
ВУГЛЕВОДНІВ
П. С. Голуб, академік УНГА, генеральний директор ДП “Укрнаукагеоцентр”, Полтава,
Україна, е-mail:poltavargp@ukr.net
В. М. Cолодкий, член-кореспондент УНГА, перший заступник Генерального директора,
головний геолог ДП “Укрнаукагеоцентр”, м. Полтава, Україна, е-mail: poltavargp@ukr.net
О. Г. Голуб, начальник партії стратифікації та кореляції продуктивних розрізів
ДП “Укрнаукагеоцентр”, Полтава, Україна, е-mail:poltavargp@ukr.net
На прикладі комплексного дослідження зразків керна гірських порід розкрито якісні
можливості сучасного лабораторного обладнання та встановлено доцільність упровадження
новітніх технологій досліджень у геологорозвідувальний процес і розробку покладів вуглеводнів.

INTRODUCTION OF MODERN LABORATORY EQUIPMENT INTO THE
PROCESS OF GEOLOGICAL STUDY TO IMPROVE THE EFFICIENCY
OF EXPLORATION AND DEVELOPMENT OF DISCOVERED
HYDROCARBON DEPOSITS
P. S. Golub, academician of UOGA, General director of SE “Ukrnaukageocenter”, Poltava,
Ukraine, E-mail:poltavargp@ukr.net
V. M. Solodkyi, corresponding member of UOGA, first deputy general director, chief geologist of
SE “Ukrnaukageocenter”, Poltava, Ukraine, e-mail:poltavargp@ukr.net
O. G. Golub, chief of the party of stratification and correlation of pay zones. SE
“Ukrnaukageocenter”, Poltava, Ukraine, E-mail:poltavargp@ukr.net
By the example of comprehensive analysis of a core sample, we have tested capabilities of modern
laboratory instrumentation and defined expedience of introducing new technologies into geological
exploration and development of hydrocarbon deposits.

Одним з напрямів підвищення ефективності геологорозвідувальних робіт та розробки
покладів вуглеводнів є впровадження сучасного лабораторного обладнання. Це надає
можливість збільшити інформативність і достовірність результатів науково-аналітичних
досліджень у відповідності до вимог сьогодення.
На сьогоднішній день підприємство виконує весь комплекс робіт по забезпеченню
геологорозвідувального процесу з пошуків і розвідки покладів нафти та газу. Для цього є
необхідний геолого-геофізичний матеріал, створений та збережений за 75 років
геологорозвідувальних робіт, керносховище, що налічує зразки кернового матеріалу більш
ніж по 4000 свердловин, сучасне лабораторне обладнання та висококваліфіковані фахівці.
НАК “Надра України” ДП “Укрнаукагеоцентр” відкрило нові перспективи в пізнанні
природи формування властивостей гірських порід завдяки застосуванню сучасних методів
вивчення мікроструктури та мінерало-петрографічних, фізико-механічних, фільтраційноємнісних, геохімічних властивостей за допомогою скануючого електронного мікроскопа
JEOL-6000, рентгено-дифракційної системи X’Pert3 Powder, установки по визначенню
відбивальної здатності вітриніту, піролізатора ROCK-EVAL 6 CLASSIC S3, автоматичної
системи для вимірювання пористості й проникності керну в пластових умовах та іншого
лабораторного обладнання.
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Дослідження мінерального складу породи на рентгено-дифракційній системі (XRD)
Panalytical X Pert3 дає змогу більш надійно встановити літолого-петрографічні особливості
розкритого розрізу, обґрунтувати літофаціальні умови осадконакопичення, провести
стратиграфічне розчленування розкритого розрізу та ув’язати з матеріалами ГДС.
Визначення високодостовірного мінералогічного складу порід є важливим критерієм вибору
методу інтенсифікації припливу та особливо використовується при проектуванні
гідророзриву пласта.
Елементне вивчення породи на скануючому електронному мікроскопі Neoscope JCM-6000,
зокрема можливість збільшення зображення до 40 000 разів та отримання тривимірного зображення,
дозволяють проводити на високому рівні мінералогічні, літолого-петрографічні та палеонтологічні
дослідження. Достовірність визначення структури порового простору порід-колекторів, розмірів та
морфології пор і тріщин має вагоме значення при оцінці запасів покладів вуглеводнів і проектуванні їх
розробки. Отримані результати використовуються при проектуванні методів інтенсифікації притоку
вуглеводнів (гідророзрив пласта, кислотні обробки та ін.).
Дослідження відбивальної здатності вітриніту (R0) дає можливість проводити аналіз
катагенетичних перетворень гірських порід (шкала градації по М. Б. Вассоєвичу) на різних
глибинах. Визначати головні зони нафтоутворення (ГЗН) чи газоутворення (ГЗГ),
прогнозувати нафтогазоносність стратиграфічних підрозділів перспективних басейнів, а
також шляхи міграційних потоків та фазовий стан вуглеводневих систем.
Підприємство тісно співпрацює з провідними нафтогазовими компаніями України
щодо досліджень кернового матеріалу. Фахівцями підприємства було проведено низку
комплексних досліджень зразків кернового матеріалу, який знаходиться в центральному
керносховищі ДП “Укрнаукагеоцентр”. Результати наведено нижче в графіках та рисунках.
Результати петрографічного опису

Рис. 1. Шліф №52-15; к-10; зр. 1

Пісковик різнозернистий, кварцовий з полімінеральним
цементом.
Структура псамітова, текстура невпорядкована.
В складі породи: кварц 87 %, польові шпати 3 %, цемент 10 %.
Кварц розміром 0,05–0,35 мм, зерна неправильної форми,
кутасті, напівокруглі з регенераційними облямівками, ділянками
з конформно-інкорпораційним з’єднанням. Акцесорні –
турмалін. Рудні – лейкоксен.
Цемент контактово-порового типу, карбонатний, сульфатний,
гідрослюдистий.
Карбонатний
представлений
кальцитанкеритом займає 5%, сульфатний-баритовий – 1%,
гідрослюдистий – 3%. Зрідка помітні дрібні включення
вуглефікованого рослинного детриту.

Результати мікропалеонтологічного вивчення зразків породи кернового матеріалу
Під
мікроскопом
вапняк
органогенно-детритовий,
піритизований, тріщинуватий. Пірит в
глобулах та по органічних рештках.
Тріщини порожні.
Серед
органічних
решток
виявлені
брахіоподи,
остракоди,
криноідеї,
водорості
(комірчасті,
трубчасті), мушельні стулки, корали.
Рис. 2. Шліф №73-15; к-10; зр.22
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Із форамініфер виявлені:
Earlandia sp.
Earlandia af. elegans (Raus. et Reitl.)
Earlandia vulgaris (Raus. et Reitl.)
Endothyra sp.
Endothyra af. spira (Conil. et Lys.)
Archaediscus krestovnikovi (Raus.)
Archaediscus moelleri (Raus.)
Archaediscus sp.
Paraturammina sp. (?)
Howchinia gibba (Moell.)
Howchinia sp.
Eotuberitina sp. (?)
Loeblichia sp.
Loeblichia af. paraammonoides (Brazh.) (?)
Tetrataxis sp.
Tetrataxis af. paraminima (Viss.)
Tetrataxis af. quasiconica (Brazh.)
Вік: ХII МФГ.

Результати дослідження керну на скануючому електронному мікроскопі JEOL
JCM-6000
Зразок 1 (керн № 10). В даному зразку кількість пор незначна, їх розмір при збільшенні (×110 р.)
коливається від 73,5 мкм до 198 мкм, під кутом 7º та 68º.

Рис. 3. Результати дослідження керну № 10, зразок № 1 на скануючому електронному мікроскопі

Зразок 22 (керн № 10). В даному зразку при збільшенні (×2000 р.) було проведено аналіз всього поля
зразка та по точках 003 та 005.

Рис. 4. Результати дослідження керну
№10, зразок №22 на скануючому
електронному мікроскопі
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Результати дослідження керну на рентгено-дифракційній системі
PANALYTICAL X PERT 3
Керн № 10, зразок № 1

Кварц (SiO2) – 81,0 %;
Мусковіт (KAl2(OH,F)2[AlSi3O10] – 2,0 %;
Діккіт Al4(OH)8[Si4O10] – 7,0 %;
Клінохлор (Mg,Fe)4.75Al1.25(OH)8[Al1.25Si2.75O10]–
10,0 %
Керн №10, зразок №22

Кальцит (СaCO3) – 76,2 %;
Доломіт (СaMg [CO3]2) – 11,9 %;
Анкерит (Ca(Mg, Fe, Mn) [CO3]2– 11,9 %;
Рис. 5. Результати дослідження керну № 10, зразки № 1, 22 на рентгено-дифракційній системі

Отже, на формування колекторських властивостей мали великий вплив гіпогеннометосоматичні процеси (зокрема взаємодія порід з вуглекислими гідротермами), що і
призвело до формування “вторинного” колектору.
Дослідженнями електронної скануючої мікроскопії та після проведення рентгеноструктурного аналізу визначено, що керн № 10 зразок № 1 представлений пісковиком з
полімінеральним цементом. Породоутворюючим мінералом є кварц, цемент контактовопорового типу, карбонатний, сульфатний, гідрослюдистий. Карбонатний представлений
кальцит-анкеритом займає 5 %, сульфатний-баритовий – 1 %, гідрослюдистий – 3 %, зразок
№ 22 – вапняк, представлений кальцитом, доломітом та анкеритом.
Таким чином, за результатами дослідження керну №10 пісковик має задовільні
фільтраційно-ємнісні властивості. Ємність та фільтрація порід обумовлені структурою
порового простору. Колектори належать, в основному, до міжгранулярного та інколи поровотріщинного типу. Необхідно також звернути увагу на погану відсортованість уламкового та
зернистого матеріалу, що негативно впливає на ФЄВ порід. Конформно–інкорпораційні
з’єднання та регенераційні облямівки свідчать про вторинні зміни порід та їх вторинну
пористість.
Мікроскопічне дослідження зрілості материнської породи на мікроскопі-фотометрі
МСФ-30У
Визначення ступеня термальної зрілості порід проводилось шляхом виміру
відбивальної здатності вітриніту Ro (%) на мікроскопі-фотометрі МСФ-30У в масляній
імерсії (Ro) з використанням стандартного еталону СТФ-3 (в імерсії коефіцієнт відбиття –
3,26 %). Результати досліджень оброблені за допомогою комп’ютерної програми SpectraCV.
В досліджуваних аншліфах-брикетах зустрічаються поодинокі зерна фюзиніту та
семифюзиніту, на що вказує колір зерен – сіро-білий, білий з молочним відтінком та досить
добре вираженою клітковою структурою деревини.
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Результати досліджень наведені в таблиці та на рефлектограмі залежностей частоти
зустрічей сталого значення виміру (у відсотках) до відповідних отриманих значень
відбиваючої здатності вітриніту В%/Ro (рис. 6).
Таблиця. Результати вимірів відбивальної здатності вітриніту

№
керну

№
зразка

№
проби

10

1

1
2
4

Кількість
вимірів

Ro

5
5
5

0,8476
0,8410
0,8201

Примітки

Рис. 6. Рефлектограма залежності В%/R0, Керн № 10, зразок № 1

У відкладах, що охарактеризовані керном № 10, встановлено значення відбивальної
здатності вітриніту R0=0,82–0,84 %, що відповідає стадії катагенезу МК2 (головній зоні
нафтоутворення за М. Б. Вассоєвичем) і свідчить про інтенсивний прояв катагенетичних
перетворень седиментів.
Таким чином, вищенаведене та досвід проведення робіт із застосуванням сучасного
обладнання свідчить, що впровадження новітніх технологій лабораторних досліджень в
геологорозвідувальний процес є необхідним і вкрай важливим, оскільки значно збільшує
якість і достовірність геологічної інформації та оперативність її отримання. Зокрема, якщо
раніше в процесі буріння свердловини визначити мінералогічний склад порід було можливо
лише за результатами вивчення петрографічного шліфа, виготовленого з попередньо
піднятого керну, то на сьогодні можна з будь-яким проміжком інтервальності відбирати
проби шламу та досліджувати їх на дифрактометрі.
Можливості електронного скануючого мікроскопа, крім визначення поелементного
хімічного складу мінералів гірських порід та їх співвідношення, дозволяють детально
дослідити їх поровий простір (розмір пор, сполучення, розкритість, протяжність, орієнтацію
тріщин та їх виповнення та ін.), що особливо важливо для порід-колекторів з вторинним
типом пористості, приурочених, переважно, до глибокозанурених продуктивних горизонтів.
Завдяки дослідженню відбиваючої здатності вітриніту ми можемо відслідковувати
катагенетичні зміни порід у межах досліджуваної території і давати заключення про
генераційні можливості нафтоматеринських порід.
Новітні технології успішно зарекомендували себе під час нестандартних досліджень
сторонніх домішок у продукції нафтогазових свердловин, які негативно впливали на їх
роботу. Так, в процесі аналізу проб осадів, які у значних кількостях виносились при
відпрацюванні свердловин на режимах, завдяки дослідженням на рентгено-дифракційній
установці та електронному мікроскопі, виявлено, що у складі осадів переважає барит. Його
присутність засвідчила про значну депресію на пласти у процесі буріння і, як наслідок, їх
кольматацію, що і призвело до невідповідності дебітів геолого-промисловим характеристикам
пластів та нестабільної роботи свердловин. Крім того, дослідження порового простору та якісного і
кількісного складу мінералів піщаних порід продуктивних горизонтів на ряді свердловин дозволило
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замовнику підібрати оптимальну рецептуру кислотного розчину для обробки привибійної зони
пласта та інтенсифікації притоку вуглеводнів.
Набутий досвід впровадження новітніх технологій лабораторних досліджень
кернового та шламового матеріалу свідчить, що, навіть при незначній кількості первинного
геологічного матеріалу, у нас є можливість його повторно дослідити на сучасному
обладнанні, що сприятиме підвищенню ефективності геологорозвідувальних робіт, розробки
виявлених покладів та збільшенню видобутку вуглеводневої сировини.
Використання комплексу сучасних методів (геохімічних, мінералого-петрографічних,
гідрогеологічних, палеонтологічних, літофаціальних, термобаричних, петрофізичних та ін.)
досліджень кернового матеріалу дає змогу визначити пріоритетні напрямки геологорозвідувальних робіт та першочергові нафтогазоперспективні об’єкти, що з успіхом
підтверджено на ряді площ і родовищ.
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ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ПОШИРЕННЯ МАТЕРИНСЬКИХ ТОВЩ
ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ
П. С. Голуб, академік УНГА, генеральний директор ДП “Укрнаукагеоцентр”,
м. Полтава. Україна, e-mail: poltavargp@ukr.net.
В. В. Мельченко, начальник партії з вивчення колекторів та пластових флюїдів, ДП
“Укрнаукагеоцентр”, м. Полтава. Україна, e-mail: poltavargp@ukr.net.
Ю. О. Алієва, гідрогеолог 2 категорії партії з вивчення колекторів та пластових флюїдів,
ДП “Укрнаукагеоцентр”, м. Полтава. Україна, e-mail: poltavargp@ukr.net.
На основі комплексного аналізу геолого-геофізичних матеріалів та результатів досліджень
на піролітичній установці Rock-Eval 6 Classic оцінено генераційні властивості та вуглеводневий
потенціал нафтоматеринських товщ у розрізі турнейсько-візейського ярусу північно-західної
частини ДДЗ.

SUBSTANTIATING PETROLEUM POTENTIAL OF SEDIMENTARY
BASINS ON THE BASIS OF STUDIED PATTERNS OF SOURCE ROCK
OCCURRENCE IN DNIEPER-DONETS BASIN
P. S. Golub, academician of UOGA, General director of SE “Ukrnaukageocenter”, Poltava,
Ukraine, e-mail: poltavargp@ukr.net.
V. V. Melchenko, chief of the party for studying reservoirs and formation fluids in SE
“Ukrnaukageocenter”, Poltava, Ukraine, e-mail: poltavargp@ukr.net.
Y. O. Alieva, 2d category hydrogeologist of the party for studying reservoirs and formation fluids
in SE “Ukrnaukageocenter”, Poltava, Ukraine, e-mail: poltavargp@ukr.net.
On the basis of comprehensive analysis of geological and geophysical materials and the results of
Rock-Eval 6 Classic pyrolyser, we have made an assessment of generation and hydrocarbon potentials of
source rock formations in section of Tournaisian-Visean stages of north-western part of DDB.

Провідні нафтогазові компанії світу успішно проводять пошуково-розвідувальні
роботи на основі всебічного вивчення та комплексного дослідження нафтоматеринських
товщ. Проблема нафтоматеринських порід є не тільки центральною в ряді інших
взаємопов’язаних проблем нафтогазоутворення, але й найбільш важливою з практичної
точки зору і стосується оцінки нафтогазового потенціалу та умов, при яких цей потенціал
реалізується.
Сьогодні для аналізу та оцінки материнських порід широко застосовуються геохімічні
методи досліджень, що включають визначення якості та кількості органічної речовини, стадії
еволюції органічної речовини, а також визначення генераційного та вуглеводневого
потенціалу материнських товщ.
Найбільш потужною материнською породою в розрізі турнейсько-візейського ярусів
північно-західної частини ДДЗ в межах Срібненської депресії є “рудівська товща” – породи,
представлені глинистими сланцями, збагаченими органічною речовиною (вміст Сорг сягає
до 8,0 %), які характеризуються високими значеннями радіоактивності на діаграмах гаммакаротажу. Рудівська товща виділяється в межах горизонту В-23 у підошві
верхньовізейського під’ярусу (ХІІа мікрофауністичний горизонт).
Спеціалістами ДП “Укрнаукагеоцентр” були проведені дослідження по виявленню
материнських порід в центральній частині ДДЗ. Комплексний аналіз матеріалів геологогеофізичних досліджень із застосуванням методу ∆LogR більш ніж по 100 свердловинах
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(пошукові, розвідувальні та параметричні) дав змогу визначити інтервали залягання
материнських порід.
В результаті детального аналізу геолого-геофізичного матеріалу по свердловинах
Рудівська 2, Яблунівська 3, Комишнянська 488, Бакумівська 424, Малосорочинська 420 в
нижній частині горизонту В-23 були виділені потужні товщі чорних аргілітів, що подібні до
“рудівської товщі” (рис. 1). Виділена товща має циклічний характер, що виражається в
перешаруванні пісковиків, алевролитів з більш потужними прошарками чорних аргілітів,
часто з відбитками рослинних залишків.

Рис. 1. Характер розповсюдження нафтоматеринських порід верхньовізейського ярусу (горизонт В-23) по
лінії сверд. № 2 Рудівська – № 3 Яблунівська – № 488 Комишнянська – № 424 Бакумівська – № 420
Малосорочинська

У межах досліджуваної території з інтервалів материнських порід був відібраний
керновий матеріал та проведені геохімічні дослідження з метою оцінки якості материнських
порід та їх вуглеводневого потенціалу. Оцінка генераційних властивостей та вуглеводневого
потенціалу була отримана за рахунок визначення вмісту загального органічного вуглецю в
породі (Сорг), а також проведення досліджень на піролітичній установці Rock-Eval 6 Classic
S3 (рис. 2).

Рис. 2. Піролітична установка Rock-Eval 6 Classic S3

Були визначено такі параметри, як: уміст вільних вуглеводнів (S1), уміст вуглеводнів,
що утворилися під час крекінгу керогену (S2), температура максимального виходу
вуглеводнів під час крекінгу керогену (Tmax), водневий (ВІ) та кисневий (КІ) індекси,
вуглеводневий потенціал (ВП), індекс продуктивності (ІП)
Піроліз зразків на Rock-Eval проводився з використанням програмного забезпечення
RockSix. На першому етапі досліджень для проведення піролізу був обраний метод
BulkRockBasic, оскільки він є стандартним для дослідження глинистих порід та дозволяє в
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повному обсязі визначити основні геохімічні параметри материнських товщ. Початкова
температура піролізу становила 300 ºС, кінцева – 650 ºС.
Результати піролітичних досліджень по деяким зразкам показали, що використання
режиму BulkRockBasic, з кінцевою температурою піролізу 650 ºС, не сприяє повному
розкладу керогену, а це призводить до невірної оцінки (в сторону зменшення ) залишкового
вуглеводневого потенціалу (пік S2).
А отже були проведені додаткові дослідження з використанням методу
PureOrganicMethod (далі POM), з розширеним температурним діапазоном: початкова
температура піролізу становила 100 ºС, кінцева – 800 ºС. З метою оцінки впливу карбонатів
на значення піку S3 та S3CO були проведені дослідження на зразках порід, які були
попередньо відмиті від карбонатних мінералів.
Крім піролітичних досліджень, паралельно проводилася оцінка насиченості порід
органічною речовиною (Сорг).
Всі геохімічні дослідження проводилися в комплексній лабораторії ДП
“Укрнаукагеоцентр” НАК “Надра України”. Лабораторія оснащена сучасним обладнанням
(піролітична установка Rock-Eval 6 Classic, комплексна установка для визначення
відбиваючої здатності вітриніту, аналізатор для визначення вмісту органічного вуглецю в
гірських породах та ін.). Застосування сучасного обладнання дає можливість в повному
обсязі проводити дослідження з визначення основних параметрів материнських товщ.
Інтеграція геологічних та геохімічних даних дала змогу в розрізі та по площі вивчити
закономірності поширення материнських товщ на досліджуваній території, оцінити їх
збагаченність ОР та потенціал до генерації ВВ, визначити їх ступінь зрілості (рис. 3).
а)

б)

Рис. 3. Визначення типу органічної речовини та ступеню її зрілості за співвідношенням:
а) водневого та кисневого індексів; б) температури піролізу та водневого індексу

Найсприятливішими з точки зору формування газогенеруючих товщ вважаються
епохи, що відносяться до пізньо-візейського часу, коли Дніпровсько-Донецька западина була
найбільш активною тектонічною зоною, де відбувалося занурення її центральної частини і на
той час морський басейн займав найбільшу площу ДДЗ, що і обумовило принесення
глинистого матеріалу (переважно тонкодисперсного) в достатній мірі збагаченого органікою.
Виділені материнські породи в свердловинах Яблунівська 3, Комишнянська 488,
Бакуміська 424 та Малосорочинська 420 за своїми геолого-геофізичними та геохімічними
(мінералогічний склад, радіоактивність, вміст Сорг та інші) параметрами подібні до
“рудівської товщі”, що була виділена в Срібненській депресії. Палеозойські відклади
характеризуються високим ступенем катагенезу (МК-3, МК-4).
Нафтоматеринські породи мають значну потужність до 48 м та характеризуються
високим вмістом органічної речовини, що сягає 7,59 % (в середньому 4,58 %), та високими
значеннями гамма випромінювання до 40 мкр/г.
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Вищезазначені фактори в поєднанні з досягненням критичного рівня вмісту
вуглеводнів в материнській товщі, сприяють первинній міграції вуглеводнів в більш
проникні пласти-колектори з подальшим утворенням скупчень вуглеводнів в пастках.
Враховуючи результати геохімічних та геолого-геофізичних досліджень, виділену в
межах досліджуваної території товщу порід горизонту В-23 у підошві верхньовізейського
під’ярусу (ХІІа мікрофауністичний горизонт) можливо охарактеризувати як виснажену
нафтоматеринську товщу з залишковим потенціалом до утворення газоподібних вуглеводнів.
Саме ця материнська товща була джерелом вуглеводнів, з яким пов’язані багаточисельні
нафтогазові поклади верхньовізейських відкладів на всій території ДДЗ, особливо в
центральній глибоко зануреній її частині (Луценківське, Мехедівсько-Голотовщинське,
Свиридівське, Яблунівське, Північно-Яблунівське, Сарське, Харківцівське, Анастасіївське,
Комишнянське, Римарівське, Скоробогатьківське, Солохівське, Західно-Солохівське,
Котелевське, Березівське, Сахалінське та інші родовища).
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ОГНЕВОЙ
УТИЛИЗАЦИИ ОТРАБОТАННОЙ ЖИДКОСТИ ГИДРОРАЗРЫВА
ПЛАСТА МЕТОДАМИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ФИЗИЧЕСКОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ
В. А. Гоман, e-mail: goman-1987@mail.ru;
О. В. Кравченко, канд. техн. наук, старший научный сотрудник, Институт проблем
машиностроения им. А. Н. Подгорного НАН Украины, Харьков, Украина, e-mail:
krav@ipmach.kharkov.ua
Представлена гидрокавитационная технология эффективной огневой утилизации
концентрата отработанной жидкости после проведения гидроразрыва пласта путем введения его
в состав композиционных топлив и дальнейшего сжигания в промышленных котлоагрегатах. При
помощи компьютерного и физического моделирования проведены исследования процессов сжигания
созданных композиционных топлив. Анализ состава дымовых газов показал полное огневое
обезвреживание загрязняющих веществ и соответствие экологическим нормам и требованиям,
предъявляемым к промышленным котлоагрегатам.

IMPROVING THE EFFICIENCY OF FIRE RECYCLING TECHNOLOGY
OF HYDROFRACTURE WASTE FLUID USING METHODS
MATHEMATICAL AND PHYSICAL MODELING
V. A. Goman, e-mail: goman-1987@mail.ru,
O. V. Kravchenko, Ph.D., sR, e-mail: krav@ipmach.kharkov.ua
A. N. Podgorny Institute for mechanical engineering problems of NAS of Ukraine, Kharkiv,
Ukraine
Presented hydrocavitation technology ofeffective fire utilizationof the waste liquid concentrate after
the hydraulic fracturingby introducing it into the composite fuels and further combustion in industrial
boilers.Researches of processes of combustion created composite fuels have been conducted using computer
and physical simulation.An analysis of the flue gases composition showed complete fire neutralization of
pollutants and compliance with environmental standards and requirements for industrial boilers.

Введение
В настоящее время обеспечение энергоресурсами является одной из важных задач
Украины, решение которой видится в увеличении собственной добычи нефти и газа, в том
числе и из нетрадиционных источников - сланцевых пород и уплотненных песчаников.
Наиболее распространенной технологией интенсификации добычи углеводородов,
особенно трудноизвлекаемых, является гидравлический разрыв пласта (ГРП). Данная
технология заключается в закачивании в скважину под давлением выше давления разрыва
пласта гелеобразной жидкости гидроразрыва с проппантом (чаще всего песком), при помощи
которой в пласте образуются трещины, через которые увеличивается приток углеводородов.
После этого химическое вещество-дегелеватель разрушает структуру и снижает вязкость
жидкости ГРП. Далее она выкачивается на поверхность, а песок остается в трещинах и
предотвращает их от смыкания.
Одной из главных проблем данной технологии является образование большого
количества (от 500 до 10 000 м3 при обработке одной скважины) загрязненной воды,
подлежащей утилизации, которая после откачивания хранится в специальных открытых
гидроизолированных амбарах. Как правило, откачанная на поверхность жидкость сильно
минерализована и содержит большое количество органических веществ. Основными
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опасными загрязнителями, которые содержатся в отработанной жидкости ГРП, являются
соединения бора и органические амины, которые образуются в результате разложения
исходных химических соединений. Разрушение гидроизоляционного покрытия может
привести к попаданию данных химических элементов в почву, загрязнению грунтовых вод, а
их испарение из открытых амбаров – к существенному загрязнению воздушного бассейна
токсичными химическими веществами. Повторное использование отработанной жидкости
для приготовления новой суспензии ГРП невозможно из-за большого содержания
дегелевателя. Таким образом, возникает ряд экологических проблем, главной из которых
является необходимость утилизации большого количества отработанной жидкости, что
делает бессточную технологию переработки отходов ГРП крайне актуальной.
Целью данного исследования является повышение эффективности технологии
утилизации отработанной жидкости ГРП нефтегазовых скважин.
Анализ последних исследований и публикаций
Проблема утилизации отработанной жидкости после проведения ГРП является очень
важной, поскольку после обработки скважины скапливается значительное количество
загрязненной воды, подлежащей утилизации. При проведении серии обработок в районах
интенсивной добычи сланцевого газа (нефти) объемы отходов могут составлять до 500–
700 тыс. м3. В некоторых случаях нефтегазодобывающие компании предпочитают
«перерабатывать» отходы путем распыливания или испарения с поверхности амбаров в
атмосферу, а в других случаях отработанные жидкости ГРП сбрасываются на существующие
городские очистные сооружения [1], которые, как правило, не предназначены для очистки и
обезвреживания данного вида стоков. Также предлагается закачивание отработанной
жидкости ГРП в глубинные подземные структуры, но данная операция не является
экологически безопасной, так как отходы могут попасть в грунтовые воды и значительно
ухудшить качество питьевой воды целого региона.
Предлагаются технологии с предварительной подготовкой отработанной жидкости
методом коагуляции и дальнейшей механической очистки для отделения образовавшегося
осадка [2]. При этом технология дальнейшей очистки и утилизации не приводится.
Проводятся исследования и описаны технологии, предлагаемые для концентрирования
отработанных жидкостей ГРП методами обратного осмоса [3] и электродиализа [4].Однако,
ни обратный осмос, ни электродиализ не способны очистить воду от органических примесей
и выделить минеральные соли в виде сухих продуктов, пригодных для повторного
применения.
Таким образом, существующие сегодня технологии не решают комплексно задачу
полной бессточной утилизации отработанной жидкости ГРП, характеризующейся высокими
концентрациями минеральных и органических загрязнителей, с максимальным вторичным
использованием получаемых при переработке попутных продуктов.
Изложение основного материала
В Институте проблем машиностроения им. А. Н. Подгорного НАН Украины
предложена бессточная технология утилизации отработанной жидкости ГРП [5]. Для
проведения экспериментальных исследований данной технологии был осуществлен отбор
проб отработанной жидкости ГРП из амбара на разведывательной скважине “Беляевская400” Харьковской области.
При разработке данной технологии проработано пять вариантов технологических схем
переработки отработанной жидкости ГРП:
• прямое приготовление композиционного топлива с добавлением отработанной
жидкости ГРП;
• частичное концентрирование жидкости обратным осмосом и приготовление
композиционного топлива;
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• 20-кратное концентрирование жидкости обратным осмосом, выпариванием и
приготовление композиционного топлива;
• 40-кратное концентрирование жидкости и приготовление композиционного топлива;
• 40-кратное концентрирование жидкости ГРП без очистки конденсата обратным
осмосом и приготовление композиционного топлива.
Данные технологические схемы основаны на применении ряда физико-химических
методов очистки с получением очищенной воды, сопутствующих веществ, пригодных к
повторному применению, и концентрата отработанной жидкости ГРП, который с
применением методов гидрокавитационной активации вводится в состав композиционного
топлива и сжигается.
В результате проведенных исследований установлено, что по совокупности
показателей (технико-экономических и экологических) предпочтительным является процесс
утилизации жидкости ГРП, принципиальная схема которого показана на рис. 1.

Рис. 1. Схема процесса утилизации отработанной жидкости ГРП с 40-кратным концентрированием без
очистки конденсата обратным осмосом и приготовлением композиционного топлива

При утилизации жидкости ГРП по данной схеме производится ее реагентная
коагуляционная очистка, разделение твердой взвеси и соединений железа, концентрирование
морским обратным осмосом с последующим 20-ти кратным выпариванием концентрата и
кристаллизацией минеральных солей. При этом пермеат морского обратного осмоса,
конденсат выпаривания и выделенные минеральные соли могут использоваться как для
приготовления новой жидкости ГРП, так и в других отраслях промышленности и
коммунального хозяйства. Маточный раствор кристаллизации используется в качестве
водной фазы при приготовлении композиционного топлива для сжигания его в котлах
промышленных теплогенерирующих объектов.
Данная технология отличается от всех известных способов утилизации тем, что после
применения ряда физико-химических методов очистки во всех вышеописанных схемах
процессов утилизации отработанной жидкости ГРП, заключительной стадией является
приготовление композиционного топлива и его сжигание на промышленном
теплогенерирующем оборудовании. Именно на этой стадии проводится термодеструкция
опасных соединений, в частности, органических аминов, не поддающихся выделению и
обеззараживанию физико-химическими методами, что и позволяет сделать технологию
бессточной.
Предложенная технология производства композиционного топлива с применением в
качестве водной фазы концентрата отработанной жидкости ГРП базируется на применении
методов
гидрокавитационной
активации
[6],
которые
позволяют
получать
высококачественные топливные эмульсии и суспензии с заданными потребительскими
характеристиками. Исследование процессов производства и сжигания композиционных
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топлив проводилось на созданном в ИПМаш энерго-технологическом комплексе [7],
который представлен на рис. 2.

Рис. 2. Энерго-технологический комплекс для исследования процессов производства и сжигания
композиционных топлив

Данный комплекс позволяет проводить исследования процессов изготовления,
подготовки и сжигания новых видов композиционных топлив, а также определять влияние
различных факторов на изменение их реологических и энерго-экологических характеристик.
Ключевым узлом данного комплекса является гидрокавитационное устройство, при
помощи которого проводится гидродинамическая кавитационная активация компонентов с
целью получения композиционных топлив с заданными потребительскими свойствами.
Данное устройство создано в ИПМаш НАНУ, определены режимы его эффективной работы [8].
Важными потребительскими характеристиками композиционных топлив является их
стабильность (устойчивость к расслоению с течением времени) и вязкость. Именно эти
свойства определяют возможность и длительность хранения топлив, условия их
транспортировки, технологии и методы их распыливания и сжигания.
Исследуемые модельные композиционные топлива изготавливались на основе
дизтоплива с добавлением отработанной жидкости ГРП различной концентрации.
Определено влияние количества и концентрации водной фазы, а также интенсивность
гидрокавитационной обработки на теплофизические и реологические характеристики
получаемого топлива. Поскольку в составе отработанной жидкости ГРП присутствует
дегелеватель (брэйкер) для превращения геля в невязкую систему, остаток которого в
жидкости ГРП или концентрате может разрушать структуру топливных эмульсий и снижать
их стабильность, особое внимание уделялось устойчивости получаемых топливных эмульсий
к стратификации. Сравнение характеристик произведенных образцов модельных топлив
приведено в табл. 1. Из данных таблицы следует, что увеличение количества и концентрации
добавляемой жидкости приводит к снижению стабильности. Это объясняется увеличением
концентрации химических реагентов-дегелевателей, которые деэмульгируют, т. е.
разрушают структуру полученной топливной эмульсии.
Таблица 1. Характеристики исследуемых образцов композиционного топлива

2-кратный
концентрат
жидкости ГРП

Характеристики
топлива
Состав топлива, %

Окружная скорость
обрабатываемого
потока, м/с

Время
обработки

Стабильность

Теплотворная
способность,
МДж/кг

95% ДТ+5%в.ф.

31,8

5 мин

12 суток

40,9

90% ДТ+10%в.ф.

31,8

5 мин

10 суток

38,5

85% ДТ+15%в.ф.

31,8

5 мин

6 суток

36,7

80% ДТ+20%в.ф.

31,8

5 мин

96 час

34,4
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20-кратный
концентрат
жидкости
ГРП

10-кратный
концентрат
жидкости
ГРП

продолжение Таблицы 1
95% ДТ+5%в.ф.

31,8

5 мин

10 суток

40,9

90% ДТ+10%в.ф.

31,8

5 мин

96 час

38,6

85% ДТ+15%в.ф.

31,8

5 мин

72 час

36,7

80% ДТ+20%в.ф.

31,8

5 мин

48 час

34,5

95% ДТ+5%в.ф.

31,8

5 мин

8 суток

41,0

90% ДТ+10%в.ф.

31,8

5 мин

72 час

38,8

85% ДТ+15%в.ф.

31,8

5 мин

48 час

36,8

80% ДТ+20%в.ф.

31,8

5 мин

26 час

34,7

Экспериментально выявлена еще одна особенность – увеличение количества и
концентрации отработанной жидкости ГРП приводит к снижению вязкости топливной
эмульсии, в то время как применение в качестве водной фазы обычной технической воды
значительно ее увеличивает. Это объясняется ростом количества органических аминов,
которые могут применяться в качестве пластификаторов при приготовлении эмульсий и
суспензий.
Следует отметить, что вязкость полученной топливной эмульсии в случае применения
концентрата жидкости ГРП в качестве водной фазы снижается даже в сравнении с вязкостью
исходного углеводорода. Данный результат является принципиально важным, т. к. позволяет
сделать вывод, что использование отработанных жидкостей ГРП при производстве
композиционных топлив на основе мазута и других тяжелых углеводородов может
приводить к улучшению их потребительских характеристик, снижению энергозатрат на его
подогрев и перекачку, улучшению качества распыла при сжигании и, как следствие,
снижению химического и механического недожогов.
С целью совершенствования процессов горения и выбора оптимальных режимов
работы горелочного устройства, при помощи методов компьютерного моделирования
проведены теоретические исследования процессов сжигания исследуемого композиционного
топлива. Поскольку для промышленного внедрения технологии огневой утилизации
концентрата отработанной жидкости ГРП перспективным является использование в качестве
углеводородной основы мазутов различных марок, а исследуемые экспериментальные
топливные эмульсии произведены на основе дизтоплива, проведено сравнительное
компьютерное 3D моделирование процессов горения композиционного топлива на основе
дизтоплива и мазута. Результаты моделирования представлены на рис. 3.

а) мазут + 20 % жидкости,

б) ДТ + 20 % жидкости

Рис. 3. Распределение температур в горелочном устройстве при сжигании композиционного топлива

Сравнение результатов компьютерного моделирования показывает, что процесс
горения композиционного топлива на основе мазута незначительно отличается от процесса
горения вододизельной эмульсии, а разница температур составляет 60–90 °С, что дает
возможность применения мазута в качестве основы для приготовления топливной эмульсии
с добавлением концентрата отработанной жидкости ГРП с целью огневой утилизации.
Проведены экспериментальные исследования процессов горения композиционных
топлив на основе дизтоплива с добавлением 20 % отработанной жидкости ГРП, а также её 2-х,
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10-ти и 20-кратных концентратов. Процесс горения и график температур внутри горелочного
устройства представлены на рис. 4.

а)

б)

Рис. 4. Процесс горения композиционного топлива на основе дизтоплива с добавлением 20 % 20-кратного
концентрата жидкости ГРП:
а) процесс горения топлива в горелочном устройстве; б) график изменения температур внутри горелочного
устройства в процессе горения топлива.

Установившиеся температуры горения в модельном горелочном устройстве в факеле
составляли 1050–1150 °С, в зоне впрыска топлива 450–550 °С. При исследованиях процессов
сжигания композиционного топлива проведен анализ состава дымовых газов на наличие
вредных выбросов при помощи газоанализатора “ОКСИ” 5М-5 НД СО2. Результаты
исследований приведены в табл. 2.
Таблица 2. Результаты анализа состава дымовых газов
Исследуемоет
опливо

О2,
%

СО,
мг/м³

NO,
мг/м³

NO2,
мг/м³

SO2мг
/м³

CO2,
%

α

NOx,
мг/м³

T,
°C

Амины,
мг/м³

80% ДТ+
20% отработ.
жидкость
ГРП

5,1

45

103

0

68

12,2

1,21

160

883,5

-

80% ДТ+
20%
(2-кратный
концентрат)

4,2

70

109

0

76

12,1

1,27

168

903,5

-

80% ДТ+
20%
(10-кратный
концентрат)

4,1

55

112

0

85

11,9

1,24

171

887,0

-

80% ДТ+
20%
(20-кратный
концентрат)

4,4

60

116

0

100

12,4

1,26

177

898,6

-

Норматив
ПДК

–

250

–

–

3100

–

–

–

-

500

Анализ продуктов сгорания при сжигании исследуемого композиционного топлива
показал полное соответствие экологическим нормам и требованиям, предъявляемым к
энергетическим котлоагрегатам. Проведенные исследования на наличие органических
аминов в продуктах сгорания показал их полное огневое обезвреживание во всех образцах
исследуемого композиционного топлива.
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Выводы
Определена технологическая схема утилизации отработанной жидкости ГРП
нефтегазовых скважин, основанная на применении физико-химических методов очистки с
получением воды, сопутствующих веществ, пригодных к повторному применению, и
концентрата отработанной жидкости ГРП, который вводится в состав композиционных
топлив в качестве водной фазы и затем сжигается на промышленном энергооборудовании.
Совершенствование технологии проводилось с применением
математического и
физического
моделирования.
Определены
оптимальные
режимы
работы
гидрокавитационных и горелочных устройств при производстве и сжигании
композиционного топлива с добавлением концентрата отработанной жидкости ГРП.
Экспериментально определено, что увеличение количества и концентрации
отработанной жидкости ГРП приводит к снижению вязкости топливной эмульсии, в то
время, как применение в качестве водной фазы обычной технической воды значительно ее
увеличивает. Это объясняется ростом количества органических аминов, которые могут
применяться в качестве пластификаторов при приготовлении эмульсий и суспензий.
Экспериментально доказано, что вязкость полученной топливной эмульсии в случае
применения концентрата жидкости ГРП в качестве водной фазы снижается даже в сравнении
с вязкостью исходного углеводорода, что позволяет уменьшить энергозатраты на подогрев и
перекачку композиционных топлив, производимых на основе мазута и других тяжелых
углеводородов, а также улучшить качества распыла при сжигании, что приводит к
снижению химического и механического недожогов.
Исследования процессов сжигания полученного композиционного топлива доказывают
возможность эффективной огневой утилизации концентрата отработанной жидкости ГРП, а
анализ состава дымовых газов показал полное соответствие экологическим нормам и
требованиям, предъявляемым к энергетическим котлоагрегатам.
В результате проведенных исследований показано, что применение методов
гидрокавитационной
активации
позволяет
производить
высококачественные
композиционные котельные топлива, при этом предложенный технологический подход
является универсальным и может применяться для утилизации и обеззараживания органоминеральных стоков различного происхождения.
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ВИСНАЖЕННЯ ЕФЕКТИВНИХ ЗАПАСІВ КОРИСНИХ КОПАЛИН –
ЗАГРОЗА НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ
Жикаляк М.В., докт. екон. наук, канд. геол. наук, ДРГП «Донецькгеологія», м. Бахмут,
Україна, dongeo@ukr.net
Відставання в Україні процесу відновлення технологічно доступних рентабельних запасів
корисних копалин в умовах неефективної рентної політики призвело до проїдання високоліквідного
мінерально-сировинного потенціалу і проявам сировинного дефіциту на шкоду збалансованому
розвитку вітчизняної економіки, майбутнім поколінням та перспективам розвитку гірничої
діяльності в Україні на період до 2030 року.

DEPLETION OF EFFECTIVE MINERAL RESERVES - A THREAT TO
NATIONAL SECURITY OF UKRAINE
Zhykalyak М.V., Doctor of economics, Candidate of geological
“Donetskgeology”, the city of Bakhmut, Ukraine, dongeo@ukr.net

sciences,
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The arrearage of Ukraine in the process of reproduction of technologically accessible and
profitable mineral reserves in terms of inefficient rent policy has led to consumption of highly liquid
mineral potential and the manifestation of raw deficiency to the disadvantage of balanced
development of the national economy, future generations and prospects of mining activities in
Ukraine for the period up to 2030.
Вступ
Мінерально-сировинний потенціал України характеризується масштабністю,
багатокомпонентністю і значною цінністю запасів корисних копалин . Зараз розвідано
більше 8 тисяч родовищ, представлених 97 видами корисних копалин.[1] Однак у зв’язку із
тимчасовими територіальними втратами і кардинальними політичними і соціальними
змінами в Україні визначальної актуальності набуває аналіз їх кон’юнктури на внутрішньому
та зовнішніх мінерально-сировинних ринках і необхідність забезпечувати перманентне
прирощення високоліквідних запасів корисних копалин у надрах в обсягах більших за обсяги
їх щорічного видобування. При цьому процеси видобування запасів корисних копалин та їх
прирощення (відновлення в надрах) повинні відбуватися паралельно і практично
безперервно. Ефективне використання розвіданої мінерально-сировинної бази України в
якості матеріальної та енергетичної основи забезпечить стабілізацію і сталий розвиток
вітчизняної промисловості, зростання добробуту людей та соціально-економічних чинників в
державі.
Основна частина
В умовах знищення планової системи сталого прирощення запасів корисних копалин і
доведення геологічної галузі до кризового стану питома вага низькоякісних та важко
технологічних некондиційних запасів корисних копалин і дрібних нерентабельних родовищ
у традиційних районах видобування мінеральної сировини перманентно зростає. Практично
не розвідуються і не освоюються нові знакові родовища як традиційних , так і нових
стратегічних видів корисних копалин, а в зв’язку із захопленням Російською Федерацією
Криму і тимчасово не контрольованістю значної частини Донецької і Луганської областей в
умовах АТО економіка України фактично втратила 15% ресурсної бази вуглеводнів, більше
60 млн. т виробничих потужностей з видобутку вугілля, 6 із 10 великих родовищ флюсових
вапняків і 4 із 6 родовищ флюсових доломітів тощо. Крім того, системного впливу на
незадовільний стан вітчизняного мінерально-сировинного комплексу в останні роки завдав
76

спад обсягів видобування неметалічних корисних копалин (на третину), природного газу на
10%, нафти на 30% та кам’яного вугілля на 40%.
Перспективи сталого розвитку вітчизняного мінерально-сировинного комплексу на
період до 2030 року можна розглянути на прикладі паливно-енергетичних ресурсів, оскільки
вони забезпечують життєдіяльність усіх галузей промисловості і соціальну сферу, сприяють
стабільності та консолідації регіонів і визначально впливають на формування основних
фінансово-економічних показників держави (рис. 1).

На основі оновлення і модернізації промислового виробництва, оптимізації
енергоспоживання та сталого економічного зростання реального ВВП в 1,95-2,1 рази
передбачається, що з 2015р. до 2030р. власне видобування нафти збільшиться з 2,5 до 5 млн.
т, традиційного і нетрадиційного природного газу з 20 млрд. м3 до 41 млрд. м3 і кам’яного
вугілля з 39 млн. т до 61 млн. т. При цьому необхідно враховувати що з набранням з
01.01.2016 р. чинності угоди про поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі
Європейського Союзу (ЄС) з Україною, по-суті, відбулося розширення ринкової економіки
на схід і запровадження європейської конкуренції на ринках товарів, робіт, послуг і
сировини, в тому числі мінеральної. Це може призвести до значних структурних змін у
вітчизняному мінерально-сировинному комплексі, консервації і закриття багатьох
гірничовидобувних підприємств, незважаючи на те, що політичні та економічні інтереси
України передбачають необхідність забезпечення потреб національної економіки
мінеральною сировиною власного видобутку. Одночасно завдяки використанню нових
інформаційних технологій і технічних інновацій в організації гірничої діяльності та розвитку
внутрішнього і зовнішніх ринків конкуренція набуватиме все більш прозорого характеру, що
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дозволить суттєво мінімізувати ризики з поетапної адаптації вітчизняної мінеральносировинної бази до європейських стандартів.[3]
З врахуванням складних умов сьогодення довгострокова політика і комплексні заходи
з розвитку мінерально-сировинного комплексу України повинні забезпечувати
високопродуктивну екологічно ощадливу гірничу діяльність і сприяти створенню
багатопрофільних переробних комплексів та матеріально-сировинних і енергетичних
комплексів з формуванням на ринкових засадах інноваційних технологічних ланцюжків, які
забезпечать утворення економічно обґрунтованої доданої вартості та стимулюватимуть
рентабельну господарську діяльність гірничовидобувних підприємств різних форм
власності.[4]
Півстолітній досвід європейських країн з усталеною ринковою економікою
переконливо доказує, що найбільш ефективною системою державного управління розвитком
мінерально-сировинної бази та державного регулювання гірничої діяльності є система
рентного надрокористування. В Україні на думку провідних вчених-економістів вона ніколи
не використовувалася і не могла бути використаною в зв’язку з тим , що суперечить
запровадженим в країні принципам директивного регулювання національною економікою та
інституційним особливостям надрокористування в державі.[4]
Складні завдання з розвитку вітчизняної мінерально-сировинної бази на період до
2030 року і необхідність удосконалення державного регулювання надрокористування в
Україні повинні обґрунтовуватися та вирішуватися методами динамічної оптимізації і
сталого розвитку без шкоди навколишньому природному середовищу, потребам і інтересам
майбутніх поколінь. Зараз, як ніколи постало складне питання – чи маємо ми право
висмикувати з надр лише кращі шматочки мінеральних ресурсів та списувати, як втрати
менш значущу їх частину без компенсації і прирощення ? І чи не залишимо ми в результаті
таких дій наших онуків і правнуків без мінеральної сировини?
У минулі роки в період планової економіки основними завданнями галузі геології та
охорони надр була необхідність подвійного прирощення видобутих обсягів кожного виду
корисних копалин загальнодержавного значення за рахунок цільових геологорозвідувальних
робіт з метою недопущення виснаження мінерально-сировинної бази чи повного вичерпання
високоліквідних видів мінеральної сировини. Тому зараз після багаторічного проїдання
розвіданих у цей період запасів корисних копалин відновлення і прирощення технологічно
доступних рентабельних запасів мінеральних ресурсів є надзвичайно важливою науковопрактичною і соціально-економічною проблемою національного масштабу.
Заходи щодо удосконалення розвитку мінерально-сировинної бази в реальних
соціально-економічних умовах та з урахуванням необхідності радикального збільшення
власного видобутку паливно-енергетичних ресурсів, розвідки нових родовищ флюсової
сировини, інноваційних і стратегічних видів корисних копалин повинні базуватися на
техніко-економічній переоцінці нинішнього стану вітчизняного мінерально-сировинного
комплексу за загальноєвропейськими стандартами і адаптованими до ринкових умов
оціночними параметрами, визначенням високоліквідних і рентабельних видів та об’єктів з
оцінкою перспектив їх освоєння (збільшення видобутку) на коротку і довгострокову
перспективу. При цьому стосовно даних видів корисних копалин необхідно терміново до
2020 року забезпечити подвійне (а можливо і потрійне) прирощення (відтворення в надрах)
видобутих рентабельних запасів.
Суттєве прирощення видобування природного газу, на нашу думку, забезпечать нові
родовища і площі покладів структурно-стратиграфічного типу, фланги діючих об’єктів і газ
щільних пісковиків ,а не газ сланцевих товщ і повторне часткове буріння, реконструкція та
облаштування вже суттєво підроблених продуктивних горизонтів, розкритих ліквідованими
геологорозвідувальними свердловинами минулих років. Для збільшення власного видобутку
вугілля, враховуючи тимчасову не контрольованість і проблеми розвитку більшої частини
Донецького басейну, вже до 2020 року необхідно розпочати комплексне освоєння
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нижньокам'яновугільної товщі Південного Донбасу, Красноармійського району і Західного
Донбасу, як єдиної вуглевидобувної провінції.
Одночасно з метою прогнозування інноваційних напрямків діяльності
гірничовидобувних підприємств у ринкових умовах і для суттєвого уточнення планових
показників загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази на період до
2030 року доцільно використати результати техніко-економічного аналізу особливостей
адаптації гірничо-видобувної промисловості перших 10 східноєвропейських країн після їх
вступу в Європейський Союз. [5]
Ефективному розвитку вітчизняної мінерально-сировинної бази та збільшенню
власного видобутку традиційних, інноваційних і стратегічних видів корисних копалин також
сприятимуть удосконаленню державного регулювання рентних відносин у гірничій
промисловості України, запровадження спеціальних податків для вилучення у
господарюючих гірничовидобувних суб’єктів гірничої ренти (роялті), більш чітка
специфікація прав власності на мінеральні ресурси в надрах, спрощення, скорочення
термінів та детальна регламентація всіх бюрократичних процедур, пов’язаних з отриманням
спецдозволів (ліцензій) на користування надрами. [4]
Вітчизняна мінерально-сировинна база повинна стати матеріальною і енергетичною
основою стабілізації та сталого розвитку промислового потенціалу України і гарантом
соціально-економічного зростання добробуту українського народу, а не обслуговувати
олігархічну і тіньову економіку та бути джерелом опортунізму, рентоорієнтованої поведінки
і корупції.
Висновки
Стратегія розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року
повинна реалізовуватись не з метою її автономного функціонування , як однієї з базових
галузей національної економіки ,а ,перш за все, забезпечити перманентну конвертацію
наявних в державі та прирощених запасів корисних копалин в матеріальний, енергетичний,
виробничо-технологічний, трудовий і соціальний ресурс. При цьому головними чинниками
щодо стратегічного розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року і
подальшу перспективу в якості структурно-єдиної загальнонаціональної системи є ресурсновиробничий, техніко-економічний і організаційно-управлінський потенціал, а також
забезпечення ефективної рентної політики і безперервне стале прирощення рентабельних
запасів корисних копалин.
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ЗАПАСИ І РЕСУРСИ КОРИСНИХ КОПАЛИН У НАДРАХ
ЯК ОБ’ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ З ОСОБЛИВИМИ УМОВАМИ
ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
Жикаляк М.В. , докт. екон. наук, канд. геол. наук, ДРГП «Донецькгеологія», м. Бахмут,
Україна, dongeo@ukr.net
Розвиток вітчизняної мінерально-сировинної бази в складних соціально-економічних умовах
необхідно орієнтувати на створення високопродуктивних екологічно ощадливих виробництв,
багатопрофільних переробних компаній та ефективних енергетичних комплексів з формуванням у
ринкових умовах інноваційних технологічних ланцюжків, які забезпечать утворення економічно
обґрунтованої доданої вартості та будуть стимулювати рентабельну господарську діяльність
суб’єктів надрокористування.
Права власності на мінеральні ресурси повинні передаватися від держави господарюючим
суб’єктам у момент отримання ними спецдозволів на розвідку або видобування корисних копалин з
можливістю їх вільної передачі іншим господарюючим суб’єктам гірничої діяльності на любій стадії
надрокористування.

RESERVES AND MINERAL RESOURCES IN THE SUBSURFACE
RESOURCES, AS PROPERTY WITH SPECIAL CONDITIONS OF STATE
REGULATION
Zhykalyak M.V., Doctor of economics, Candidate of geological sciences,
"Donetskgeologiya", Bakhmut, Donetsk reg., Ukraine, e-mail:dongeo@ukr.net

SRGE

The development of domestic mineral resources base in difficult social and economic conditions is
necessary to focus on the creation of highly environmentally-friendly industries, multifunctional processing
companies and efficient energy systems with the formation in the market conditions of innovative
technological chains that provide the formation of economically reasonable additional cost and will
encourage cost-effective economic activities of entities of subsurface use.
Ownership of mineral resources must be transferred from the state to economic entities in a moment
of receiving by them special permits for exploration or production of minerals with the possibility of free
transfer of them to other economic entities of mining activities at any stage of subsurface use.

Вступ
Технологічні та інституційні зміни в Україні є головними детермінаторами соціальноекономічного розвитку ефективного надрокористування в державі в сучасних умовах. Чіткі і
прозорі закони і оптимальні не рентоорієнтовані адміністративні процедури повинні
замінити нинішні, надто обтяжливі та надзвичайно зарегульовані нормативно-правові акти,
які дозволяють регіональним посадовцям і уповноваженим особам у м. Києві приймати в
процесі погодження, оформлення та анулювання спецдозволів на користування надрами
рішення на свій розсуд, на шкоду державним інтересам і сталому розвитку вітчизняної
мінерально-сировинної бази на період до 2030 року.
Планування заходів щодо реформування правових аспектів надрокористування в
Україні в умовах функціонування з 01.01.2016р. зони вільної торгівлі з Європейським
Союзом (ЄС) необхідно здійснювати в дві взаємопов’язані стадії – оперативні системні дії і
стратегічні розробки з врахуванням десятирічного досвіду країн – нових членів ЄС та
усталених вітчизняних інституційних особливостей. При цьому надзвичайно важливо
системно і послідовно оцінювати ті чинники впливу на надра і мінеральні ресурси, які
проявляються повною мірою не одноразово, а лише комплексно і на значний проміжок часу.
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Особливої актуальності відмічені аспекти набувають у зв’язку із невідновленістю
(невідтвореністю) і вичерпністю корисних копалин у надрах, проблемами щодо
обґрунтованості припинення прав на мінеральні ресурси або передачі надрокористувачами
прав на їх видобування та використання іншим суб’єктам господарювання за ринковими
цінами, а саме головне, нечіткою специфікацією прав власності суб’єктів надрокористування
на мінеральні ресурси в надрах як унікальний рухомий об’єкт нерухомості.
Аналіз економіко-правових аспектів розвитку мінерально-сировинного комплексу
України
Національні інтереси України, її економічна та політична незалежність, виробничий
потенціал і необхідність підвищення добробуту громадян передбачають випереджаюче
перманентне забезпечення держави мінерально-сировинними ресурсами власного видобутку.
Відновлення і прирощення запасів корисних копалин за чинними оціночними параметрами
вимагає суттєвих фінансових витрат та певного часу і тому процеси їх видобування та
використання і відновлення (прирощення) повинні відбуватися паралельно і практично
безперервно. В умовах набуття чинності угоди про зону вільної торгівлі з ЄС особливого
значення набуває необхідність оцінки нинішнього стану вітчизняного мінеральносировинного комплексу за загальноєвропейськими стандартами та адаптованими до
ринкових умов оціночними параметрами, визначення високоліквідних і рентабельних видів
мінеральної сировини і перспектив їх освоєння за техніко-економічними розрахунками на
коротку і довгострокову перспективу. Для прикладу, в Росії на федеральному рівні
визначено п'ятнадцять базових видів корисних копалин, які забезпечують дві третини
валютних надходжень в структурі російського експорту і, за якими доля Росії в світовому
видобутку перевищує 5% [5, 8].
Головна причина низької ефективності сталого розвитку мінерально-сировинного
комплексу України полягає в безвідповідальному державному регулюванні та
рентоорієнтованому корупційному політичному впливі на вітчизняну економіку владних і
політичних еліт на протязі останніх 15 років. Крім того дефіцит власних обігових коштів, не
здійснення на початковому етапі ефективних реформ і відсутність повної специфікації прав
власності та реальної конкуренції в умовах слабкого корпоративного управління були
головними перепонами для своєчасного і масштабного залучення у вітчизняну економіку
зовнішнього фінансування. Зокрема в 2000 році акції тільки 120 українських компаній
котувалися на міжнародному фондовому ринку, порівняно із 5578 румунськими компаніями,
843 – словакськими і 842 – болгарськими [5, 7]. Тобто фінансові ринки функціонують добре
тоді, коли інституційні механізми в державі дозволяють надійно захистити права власності,
забезпечують достовірну інформацію про регістри прав власності, депозитарії, механізми
регулювання фондового ринку і ціни та забезпечують інституційну довіру і
унеможливлюють поглинання або банкротство. Не випадково із 20 європейських країн з
перехідною економікою Україна характеризується найнижчою якістю управління
національним господарством на мікрорівні [7, 8].
Зараз у регулюванні гірничої діяльності основну роль відіграють Кодекс України про
надра, Гірничий Закон України, Закони України «Про Державну геологічну службу», «Про
нафту і газ», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про угоди про
розподіл продукції», «Про видобування і переробку уранових руд», «Про газ метан», «Про
затвердження загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази на період
до 2030 року» тощо. Даними Законами визначені правові, організаційні, фінансовоекономічні та регуляторні чинники щодо геологічного вивчення і видобування корисних
копалин, упорядковані завдання, функції і повноваження розпорядників коштів державного
бюджету, погодження, надання та анулювання спецдозволів – ліцензій на користування
надрами, геологічного контролю і охорони надр [3, 6]. Однак як так могло статися, що
підзаконний акт – указ Президента України від 06.04.2011 № 391/2011 «Про Положення
про Державну службу геології та надр України», по суті, підмінив Закон України
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«Про державну геологічну службу» і наділив широкими повноваженнями в сфері
надрокористування не тільки Міністерство екології та природних ресурсів (Мінприроди)
України, а ще більш широкими розпорядчими функціями діяти від імені держави Україна –
Державну службу геології та надр (Держгеонадра) України, спеціально створеної для
реалізації даного указу тодішнього Президента України. В результаті Державна служба
геології та надр України з відомства, яке повинно забезпечувати удосконалення та
ефективний розвиток вітчизняної мінерально-сировинної бази, перетворилося в спеціально
уповноважений державний орган, який займається головним чином розподілом і
перерозподілом раніше вивчених або розвіданих запасів корисних копалин і видає
спецдозволи (ліцензії) на ділянки надр. Реалізація такої рентоорієнтованої політики у сфері
надрокористування не тільки не була переглянута в 2014-2015 роках, а стала ще більш
зарегульованою і централізованою після затвердження постановою Кабінету Міністрів
України від 30.12.2015 № 1174 нової редакції Положення про Державну службу геології та
надр України, в якому, зокрема, пунктом 13 передбачено, що для підготовки рекомендацій
щодо виконання покладених на Держгеонадра завдань в Службі може утворюватися, а не
обов’язково утворюється колегія з врахуванням набутих необмежених повноважень
Державної служби геології та надр. Однак хто ж тоді буде готувати та розглядати доцільні
рекомендації і, взагалі, чи вони потрібні при таких безмежних повноваженнях Голови? А
можливо безмежні повноваження передбачені спеціально, щоб чинний Уряд України не зміг
визначитися з достойним кандидатом на цю ключову державну посаду і Держгеонадра
України вічно очолював тимчасово виконуючий обов’язки Голови?
На територіальному рівні узурповані, часто необмежені, повноваження обласних
«князьків» або військово-цивільних адміністрацій Донецької і Луганської областей щодо
регулювання надрокористування в регіонах чітко не визначені і не закріплені ні Законом
України, ні постановою Кабінету Міністрів України.
Розвиток в останні 10 років переважно олігополітичного ринку, на якому домінували
владні, коаліційні та напівлегальні бізнес-структури і коли прийняття рішень не відбувалося
автономним чином, а шляхом рейдерських дій, незаконних судових рішень або з
використанням адмінресурсу, не сприяв ефективному функціонуванню всього вітчизняного
мінерально-сировинного комплексу та становленню відкритої ринкової конкуренції в
Україні. А системна криза етичних норм і цінностей владних і політичних еліт «звільнила»
позалегальну (напівлегальну) господарську діяльність у сфері надрокористування від всяких
моральних обмежень, стала стимулом для вседозволеності, тіньового видобутку, рейдерства,
рентоорієнтованої поведінки та корупції [1, 3].
Таким чином аналіз основних економіко-правових аспектів надрокористування в
Україні дозволяє здійснити деякі попередні висновки:
1) чинне законодавство і нормативні регуляторні акти недостатньо сприяють
формуванню ринкових відносин у сфері надрокористування;
2) законодавство не забезпечує ефективний контроль держави за користуванням
надрами і раціональним видобутком та використанням мінеральних ресурсів;
3) надроресурсне законодавство є не екологічним (не екологічно-ощадливим), тобто
не визначає чітких однозначних правових норм і гарантій щодо охорони довкілля і
раціонального використання природних ресурсів при користуванні надрами;
4) в законодавстві недостатньо опрацьовані правові аспекти особливостей
видобування різних видів корисних копалин, а також дослідно-промислового і
старательського видобутку в сучасних соціально-економічних умовах;
5) гірничим законодавством не визначені інституційні умови і норми державного
регулювання та спеціального рентного оподаткування видобутку корисних копалин в
залежності від величини гірничої ренти;
6) права власності на мінеральні ресурси залишаються нечітко специфікованими і в
чиновників є багато можливостей приймати рішення щодо отримання та припинення цих
прав на свій розсуд [3].
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В Україні як і в усіх країнах колишнього Радянського Союзу немає навіть правового
визначення такого поняття як ресурси (використовуються слова прогнозні ресурси), а все що
розвідано відразу і назавжди визначається як запаси, незалежно від зміни ринкової
кон’юнктури , розвитку технологій і динаміки цін на мінеральну сировину. Підрахунок
запасів корисних копалин виконують геологічні підприємства і фірми різних форм власності,
а апробацію та затвердження їх геолого-економічної оцінки здійснює Державна комісія по
запасам (ДКЗ), яка практично не несе правової відповідальності за достовірність геологічної
інформації, первинної документації та фактичних даних, можливі помилки чи упереджені дії
експертів або за не підтвердження в процесі видобутку апробованих запасів.
На відміну від України в розвинених зарубіжних країнах в результаті розвідки
родовищ підраховуються ресурси корисної копалини, а потім на основі детальних фінансовоекономічних розрахунків з них виділяються запаси, які регулярно переглядаються в
залежності від кон’юнктури і цін на мінеральну сировину. Зокрема в період швидкого
економічного зростання цін на мінеральну сировину знижуються оціночні параметри і
граничний (бортовий) вміст корисної копалини чи цінного компонента, а в кризові періоди
при падінні цін на сировину відбувається економічно обґрунтований зворотній процес. При
цьому підрахунок ресурсів і запасів корисних копалин здійснюють самі гірничі компанії,
яким належить право на гірничу діяльність на конкретній ділянці надр, а відповідальність за
їх апробацію та достовірність покладається персонально на незалежного експерта –
Competent Person. Останній має офіційний мандат спеціалізованого бізнес-товариства і дуже
дорожить своїм статусом, оскільки у випадку некомпетентності, упередженості або
зловживань в його діях можливе карне переслідування експерта, а його професійна (фахова)
кар’єра буде зразу ж завершена за фактом правочину [8].
Особливості економіко-правових чинників розвитку вітчизняного мінеральносировинного комплексу переконливо доводять, що ефективне надрокористування в Україні в
складних умовах сьогодення повинно органічно поєднувати ринкові механізми
саморегулювання, підтримку раціонального ресурсозбереження і ресурсоспоживання,
усталені інституційні особливості гірничої діяльності та десятирічний досвід
східноєвропейських країн після їх вступу в Європейський Союз [9].
Стратегічні напрямки удосконалення державного регулювання прав власності
на запаси корисних копалин
Історичний досвід розвинених країн свідчить, що зародження елементів
демократичної держави припадає не на роки відносного добробуту і економічного зростання,
а на соціально-економічні кризові періоди, коли зростаючі труднощі примушують державну
владу створювати сприятливі умови для приватних і колективних ініціатив, розвитку
середнього бізнесу, зовнішніх та внутрішніх інвестицій. А щоб державна політика
розцінювалася по відношенню до громадян як справедлива, вона повинна базуватися і діяти
на умовах інституційної довіри, балансу доходів і цін, рівноправної податкової дисципліни
та соціального контракту [1, 3].
Зараз на думку більшості вчених-економістів Україна характеризується
технократично-бюрократичним етапом еволюції реальної державності в умовах АТО, коли
більшість населення залишається пасивним, що дозволяє провладним технократам і
бюрократам займатися неефективною політикою та напівлегальною економікою з
максималізацією свого власного доходу, адміністративним розподілом прав власності на
природні ресурси і встановлювати в своїх інтересах порядок державного регулювання та
рівень оподаткування.
Олігархічно-технократичний характер розвитку базових галузей вітчизняної
промисловості неодмінно призведе до гегемонізації політико-економічної влади в державі і
до бюрократично-олігархічної монополії. Тому чинну систему економічних відносин в
Україні зараз в умовах відсутності реальних реформ або хоча б ефективної реструктуризації
можно охарактеризувати плакатним гаслом В. Андреффа – «ні плану, ні ринку» [10].
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Досягнення значних позитивних ефектів у збалансованому розвитку вітчизняного
мінерально-сировинного комплексу можливе лише в умовах досконалої демократії в
політичній та економічній сферах, верховенства закону, розвитку ринкових відносин,
сприяння інноваціям та інвестиціям, економічно обґрунтованого державного регулювання,
становлення громадянського суспільства з максимальним обмеженням рентоорієнтованої
поведінки та корупції.
Демократичний етап розвитку надрокористування в Україні обумовить зміну
основоположних регуляторних функцій спеціально уповноважених регіональних і
загальнодержавних органів, оскільки їх діяльність з використанням універсальних правил і
критеріїв справедливості стане підпорядкованою не груповим інтересам чиновників,
депутатів, технократів та олігархів, а максимальній соціально-економічній віддачі від
використання паливно-енергетичної та мінеральної сировини в інтересах усього суспільства.
Приватизація в таких умовах призведе до збільшення економічної ефективності та
перетворення кожного суб’єкта гірничої діяльності в стабільно прибуткове підприємство,
оскільки прибутковість активів є найважливішою передумовою успішної приватизації і
гарантом позитивної вартості активів приватизованих підприємств та їх котування на ринку.
Ринок у сфері надрокористування – це інституційна угода, яка передбачає прозорі
правила і конвенції, що забезпечують здійснення на постійній основі великої кількості
трансфертів прав на геологічне вивчення (розвідку), видобування та використання корисних
копалин між незалежними агентами через безперервну адаптацію цін, які відіграють роль
сигналів і визначають вибір [3, 5, 7].
Зараз в умовах неефективної рентної політики, недосконалого державного
регулювання гірничої діяльності та відсутності в Україні радикальних економічних реформ
основною формою власності стала олігархічно-чиновницька власність з характерними
рентоорієнтованими службовими повноваженнями довірених (втаємничених) осіб в системі
ієрархічного державного управління. Права власності і повноваження стосовно
розпорядження державною власністю на надра упереджено розмиті політиками і
чиновниками з метою вилучення «бюрократичної» ренти, максималізації різниці між
отриманими роздачами (родовищами і запасами корисних копалин) та здійсненими
фактичними витратами на їх придбання, що обумовлює перманентну рентоорієнтовану
поведінку і корупцію. Вибірковий захист прав власності здійснюється в індивідуальному
порядку із застосуванням адміністративного контролю та спонукання [3].
Технологія рентоорієнтованого розпорядження чиновниками Державної геологічної
служби (з 2011р. Держгеонадр України) державною власністю на вивчені за кошти
державного бюджету запаси корисних копалин нерозподіленого фонду надр наглядно
проявляється на прикладі об’єднаного Костянтинівського родовища вогнетривких і
тугоплавких глин, на геологічне вивчення якого з дослідно-промисловою розробкою ПАТ
«Веско» 29.12.2009 року отримало спецдозвіл № 3696. При цьому в геологічних матеріалах
на отримання даного спецдозволу та в розрахунках визначення вартості геологічної
інформації минулих років, отриманої за кошти державного бюджету, упереджено не
враховано, що поклади вогнетривких і тугоплавких глин тут були виявлені та локалізовані
ДРГП «Донецькгеологія» за результатами пошукових і пошуково-оцінювальних робіт у
межах Олександрівсько - Октябрської площі (ліцензія – спецдозвіл від 14.05.2002 № 1961) і
на ділянці Степанівська – 1 (ліцензія – спецдозвіл від 03.06.2002 № 1968). Більше того
потенційно промислові запаси вогнетривких глин категорії С2 на ділянках Степанівська – 1
(13,8 млн. т) і Бірючська – 2 (19,8 млн. т), всього 33,6 млн. т затверджені Державною
геологічною службою України як приріст запасів вогнетривких глин за держзамовленням
(протокол від 20.06.2007 № 107) і стали державними об’єктами нерозподіленого фонду надр.
Однак у матеріалах (звіті ПАТ «Веско») щодо геолого-економічної оцінки об’єднаного
Костянтинівського родовища вогнетривких і тугоплавких глин (протокол ДКЗ України від
03.12.2014 № 3279) вказані первинні геологічні дані, розрахунки та побудови не
представлені, можливо в зв’язку із незаконним їх привласненням або з метою фальшування.
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Тобто в Україні на протязі останніх 10 років основними суб’єктами прав власності на
надра є політично-державні чиновники, а не держава чи державні підприємства як це було в
умовах планової економіки і не власники чинників виробництва – як це повинно бути в
умовах відкритого ринку та приватної власності.
Відсутність в Україні надійних легально зафіксованих і гарантованих прав власності
суб’єктів гірничої діяльності на корисні копалини в надрах призводить до обмеження
раціональності, підвищення рівня опортунізму та корупції в сфері надрокористування, не
забезпечує ефективний розвиток мінерально-сировинної бази України на період до 2030
року, обумовлює скорочення легального сектору у видобуванні корисних копалин у зв’язку
із збільшенням податків і соціальних витрат, сприяє зростанню привабливості тіньового
сектору в надрокористування і збільшує розрив між легальною конкурентною і тіньовою
економікою в цілому [7, 10]. Саме перманентно зростаючий високий рівень тінізації гірничої
діяльності в Україні переконливо свідчить про те, що чинні надроресурсні закони в державі і
система державного регулювання вітчизняного надрокористування є неефективними і
недієвими.
Доопрацювання надроресурсного законодавства України з врахуванням відмічених
недоліків та соціально-економічних викликів сьогодення необхідно розпочати з Кодексу
України про надра, який станом на 1995 рік врахував не тільки багатий геолого-технічний
досвід минулих років, але, одночасно, повністю базується на умовах і правовому
регулюванні періоду планової економіки. При цьому обов’язково концептуально необхідно
визначити, чи буде оновлений даний законодавчий акт єдиною надроресурсною
Конституцією України, регулюючою надрокористування і гірничу діяльність в державі в
повному обсязі, чи паралельно з ним будуть діяти інші загальнодержавні Закони, регулюючі
ті аспекти відносин щодо надрокористування, які не ввійдуть в нову редакцію Кодексу
України про надра.
Позитивний досвід передових гірничовидобувних країн світу переконує нас, що
доопрацьований Кодекс України про надра повинен регулювати відношення в сфері
надрокористування в повному обсязі в реальних політико-правових і соціально-економічних
умовах. Прикладом у даному випадку може бути Гірничий Статут Росії за 1912 рік, який
складається з трьох книг і 1460 статей, в яких розглядаються всі аспекти гірничих відносин,
включаючи регулювання діяльності приватних і казенних гірничих підприємств, податковий
режим, права власності на корисні копалини, правила наймання працівників, соціальних
гарантій та пенсій [2].
Підходи і багатий досвід європейських країн з усталеною ринковою економікою
також треба використати, але виважено з урахуванням інституційних особливостей
надрокористування та комплексною оцінкою як позитивних, так і негативних наслідків. При
цьому загальні принципи, яких треба дотримуватися при реформуванні та удосконаленні
надроресурсного
законодавства
України
повинні
сформулювати
в
суб’єктів
надрокористування стимули для отримання підприємницької ренти за рахунок інновацій,
підвищення ефективності використання мінеральних ресурсів і інвестицій, а не за рахунок
рентоорієнтованої поведінки, створення негативних екстерналій та ухиляння від
оподаткування [3]. Це можна буде забезпечити за рахунок специфікації прав власності на
мінеральні ресурси, надання спецдозволам (ліцензіям) статусу Державного Акту на ділянку
надр, зниження обсягу дискреційних повноважень відповідальних державних установ і
чиновників від надр, встановлення чітких і прозорих прав, обов’язків та відповідальності
сторін у процесі державного регулювання надрокористування, підвищення ефективності
примусу до виконання удосконаленого законодавства суб’єктами гірничої діяльності і
держслужбовцями.
У більшості гірничовидобувних країн світу права на мінеральні ресурси переходять
до суб’єкта гірничої діяльності – надрокористувача в момент отримання ним спецдозволуліцензії (чи концесії) на право розвідки і видобування корисних копалин на певній ділянці
надр, незалежно від того, в чиїй власності спочатку знаходилися мінеральні ресурси [3]. Ці
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права включають різну правочинність власності на мінеральні ресурси: з метою прирощення
за рахунок геологорозвідувальних робіт, для видобування, збагачення і використання
корисних копалин, з метою отримання прибутків і на передачу цих прав третім особам без
додаткових узгоджень з чиновниками впродовж певного часу. Крім того мінеральні ресурси
надрокористувача є активом гірничовидобувної компанії, гарантом і заставою при отриманні
кредитів та запорукою для забезпечення виконання зобов’язань.
Припинення прав на мінеральні ресурси можливе після закінчення термінів
спецдозволів – ліцензій, за умови, якщо передбачені в спецдозволах (правах на власність)
роботи не були виконані без поважних причин та за іншими підставами, чітко обумовленими
в законодавстві, зазвичай за рішенням судів [3, 7].
Для підвищення ефективності правового регулювання оподаткування суб’єктів
господарювання з видобутку корисних копалин доцільно використовувати вартісні роялті
(вартість видобутої мінеральної сировини) в залежності від величини гірничої ренти, а не
вартість видобутку одиниці корисної копалини як це справляється зараз [3].
Висновки
Обґрунтовані в статті концептуальні напрямки і пропозиції щодо удосконалення
вітчизняного законодавства стосовно надання запасам корисних копалин права власності і
статусу рухомої нерухомості засновані на комплексі фактичних даних, теоретичних
положень, аналізі зарубіжного досвіду, науково-методичних і практичних рекомендаціях і
сприятимуть підвищенню ефективності надрокористування, подоланню наслідків фінансовоекономічної кризи і становленню економіки України на шлях стабілізації та сталого
розвитку.
При доопрацюванні чинного надроресурсного законодавства України, в першу чергу,
необхідно передбачити надання суб’єктам гірничої діяльності права власності на мінеральні
ресурси в момент отримання ними спецдозволів на геологічне вивчення і (або) видобування
корисних копалин, включаючи право передати ці права власності іншим господарюючим
суб’єктам за ринковими цінами без додаткових узгоджень з чиновниками, а тільки шляхом
внесення відповідних змін у єдиний державний реєстр прав власності.
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ДОСВІД ЛІКВІДАЦІЇ ПРИТОКУ ПЛАСТОВОЇ ВОДИ НА РОДОВИЩАХ
ДДЗ З ВИКОРИСТАННЯМ СПЕЦІАЛЬНИХ ХІМІЧНИХ РОЗЧИНІВ.
Зезекало І. Г., д.т.н., професор, президент ТОВ «Надраспецтехнологія», м. Полтава,
Україна
Очкань С.В., Баштовой А.В. ТОВ «Надраспецтехнологія», м. Полтава, Україна
Наведено причини обводнення продуктивних свердловин та запропоновано різні варіанти
його ліквідації за допомогою спеціальних хімічних ізолюючих композицій в залежності від геологотехнічних умов в свердловині.

EXPERIENCE THE ELIMINATION INFLOW OF FORMATION WATER
ON THE FIELDS KINDERGARTEN WITH A SPECIAL
CHEMICAL SOLUTION.
Zezekalo I., Ochkan S., Bashtovoy A. LLC “Nadraspectechnology”, Poltava, Ukraine
The reasons flooding of productive wells and suggested various options for its elimination with
special insulating chemical compositions depending on the geological and technical conditions in well.

ОПЫТ ЛИКВИДАЦИИ ПРИТОКА ПЛАСТОВОЙ ВОДЫ
НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ ДДВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СПЕЦИАЛЬНЫХ ХИМИЧЕСКИХ РАСТВОРОВ.
Зезекало И.Г., д.т.н., профессор, президент ООО «Надраспецтехнологія» Украина,
г. Полтава
Очкань С.В., Баштовой А.В. ООО «Надраспецтехнологія», г. Полтава, Украина
Приведены причины обводнения продуктивных скважин и предложены различные варианты
его ликвидации с помощью специальных химических изолирующих композиций в зависимости от
геолого-технических условий в скважине

Відомо, що переважна більшість родовищ України увійшли в завершальну стадію
розробки, яка супроводжується падінням пластових тисків, що, в свою чергу, провокує
збільшення вмісту води у продукції по причині підтягування водяного контакту, або
виникнення заколонних перетоків води з поблизу залягаючих горизонтів. Перша проблема є
природнім явищем внаслідок відбору запасів газу при водонапірному режимі експлуатації
пласта. Друга - пов’язана з незадовільною якістю цементного каменю поза колоною, або
навіть його відсутністю. Якість зчеплення цементного каменю, в свою чергу, погіршується
при неодноразових перфораціях продуктивної частини та частих знакоперемінних
навантаженнях на експлуатаційну колону. Внаслідок цього цементне кільце, яке початково
мало жорстке зчеплення з породою і колоною та надійно блокувало позаколонні перетоки
пластових флюїдів, втрачає повністю або частково погіршує свої ізоляційні функції [1].
В обох випадках виникає необхідність ліквідації притоку пластової води, яка поступає з
перфорованої частини експлуатаційної колони та є причиною зупинки та простою діючих
свердловин.
Зміна режиму роботи свердловини на більш ощадливий з метою зменшення дебіту
води часто є малоефективним заходом, а повторне кріплення (цементування) колони часто
взагалі неможливим, поширення набула технологія ізоляції притоку води з використанням
спеціальних хімічних розчинів, до яких висуваються наступні вимоги:
- утворення надійної структури в великому об’ємі пустот;
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- надійні і довготривалі герметизуючі властивості в умовах агресивних середовищ і
високих температур;
- достатня пластичність для зберігання своїх функцій в умовах деформації
експлуатаційної колони при експлуатації свердловини;
- проведення ізоляції без встановлення станка капітального ремонту свердловин;
- мінімальний термін простою свердловини при проведенні ізоляції.
З метою ліквідації водопритоку в експлуатаційні свердловини спеціалістами ТОВ
«НАДРАСПЕЦТЕХНОЛОГІЯ» застосовуються нові технологічні рішення селективної
ізоляції води, та розроблено ряд ізолюючих хімічних складів, які з успіхом застосовуються
на родовищах України і одержали високу оцінку промисловиків.
У випадку селективної ізоляції притоку пластової води, коли поставлена задача
відсікти рух пластової води, та одночасно зберегти незмінним дебіт газу з єдиного інтервалу
перфорації, з успіхом застосовується технологія ізоляцію пластових шляхом обробки
продуктивних пластів амінними комплексами.
Попадаючи в поровий простір водонасиченої частини пласта, вони утворюють з
компонентами пластової води нерозчинні неорганічні сполуки, не взаємодіючи при цьому в
газоносній частині пласта. Технологія дозволяє створити міцний мармуроподібний
нерозчинний бар’єр та збільшити приплив вуглеводнів за рахунок зміни поверхневоактивних властивостей породи. Для проведення ізоляційних робіт не потрібне залучення
бригади капремонту, Промисловою практикою доведено, що в результаті досягається 100%
ізоляція пластової води, утворена блокада вже в початковий період витримує перепади
тисків мінімум 320 атм, а термін дії ізоляції притоку пластової води не обмежений, а її
міцність з часом зростає.
Технологія застосована на свердловинах №10 Краснозаярського (дебіт води 52,0 м3/добу),
№7 та №9 Скоробагатьківського родовищ (дебіт води відповідно 3,0 та 5,0 м3/добу), а також
на свердловині №1 Журавлиної структури, дебіт води в якій становив понад 130 м3/добу. У
всіх випадках отримано позитивний результат, що спостерігається вже протягом 1,5-2 років
експлуатації.
Технологія захищена авторськими свідоцтвами і патентами
У випадку нафтонасичених пластів, поступанння пластової води з успіхом
ліквідовується технологією закачування нафтоцементу, вдосконаленою в лабораторії ТОВ
«НАДРАСПЕЦТЕХНОЛОГІЯ». Технологія передбачає селективну ізоляцію притоку води
шляхом обробки продуктивних пластів нафтоцементами, які тужавіють у водонасиченій
ділянці пласта, не взаємодіючи при цьому з продуктивною (нафтонасиченою).
Нафтоцементні розчини містять спеціальну розширюючу добавку, що дозволяє максимально
заблокувати поровий простір після тужавіння, а додавання в розчин спеціальних рідингідрофобізаторів дозволяє збільшити приток вуглеводнів з пласта при подальшій
експлуатації.
Технологія дозволила успішно продовжити термін безводної експлуатації свердловин
№37, 9, 41,42 Новотроїцького нафтового, та №50, 52 Матвіївського газоконденсатного
родовищ.
Для випадків
повної та незворотної ізоляції інтервалу перфорації розроблено
рецептуру герметизуючої суміші та технологію проведення ізолюючих робіт на основі
полімерних смол. З головних переваг у застосуванні полімерних смол – володіння
пластичними властивостями, відмінне зчеплення с поверхнею експлуатаційної колони та
гірськими породами, збереження своїх властивостей в агресивному середовищі при високих
температурах, простота приготування з застосуванням цементувальних агрегатів, короткий
час утворення твердої структури.
Але для досягнення всіх необхідних переваг полімерних смол перед іншими відомими
способами ізоляції позаколонних перетоків необхідно правильно підібрати додатки до
композиції, які створять суміш з необхідними властивостями. В якості структуроутворювача
вибрано сульфати металів, які надають оптимальні фізико-механічні властивості полімерній
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композиції і добре взаємодіють із сповільнювачами полімеризації –силікатами металів. Дані
добавки дозволяють регулювати як час утворення твердої структури, так і її пластичність.
Вони виконують своє призначення в широкому діапазоні температур – від 20° до 95°С, що є
достатньо для більшості випадків.
Результати дослідження полімерної композиції з різним
кількісним вмістом
структуроутворювача і сповільнювача полімеризації наведені в таблиці 1. Досліди
проводились при температурі 85°С.
Таблиця 1 – Вплив кількості структуроутворювача та сповільнювача полімеризації на фізикомеханічні властивості ізолюючого складу.

№
складу
1
2
3
4
5
6
7

Концентрація компонентів, % мас
СтруктуроСповільнювач
Час загусутворювач
полімеризації
тіівання,хв
0
0
8
0,1
0,1
90
0,01
0,01
20
0,02
0,01
35
0,05
0,01
50
0,08
0,01
70
0,1

0,02

210

Опис композиції після
загустівання
Тверда крихка маса
Пластична маса, легко руйнується
Дуже м’яка пружна маса
М’яка пружна маса
Тверда пружна маса
Тверда малопружна маса
М’яка маса без утворення
структури

Як видно з таблиці, полімерна композиція без додавання структуроутворювача і
сповільнювача полімеризації загустіває при температурі 85°С протягом 8 хв. При такій
швидкості загустівання її неможливо застосовувати, тому що вже при доставці в інтервал
блокування вона перетвориться на тверду масу.
Найбільш оптимальним рішенням є склад №5. Час загустівання полімерної композиції
в даному складі достатній для доставки ще рідкої суміші до вибою свердловини. Інші суміші
по причині швидкого загустівання, або своїх фізико механічних властивостей не
задовольняють вимоги, які поставлені перед ними.
Технологія успішно проведена на свердловині №202 «біс» Західно-Радченківського
ГКР. Після успішної ліквідації заколонного перетоку пластової води продовжили досліднопромислову експлуатацію горизонту В-26. Протягом всього усього періоду ДПЕ даного
горизонту притоку пластової води з високо напірних водоносних горизонтів по заколонному
просторі не відмічалось.
Ще одним хімічним ізолюючим розчином, що успішно застосовується для повної
ізоляції обводненого, водоносного, або поглинаючого інтервалів та витримує значні
знакозмінні та довготривалі навантаження на експлуатаційну колону, є розчин який містить
етилсилікати та додатково включає ізопропіловий чи ізоаміловий спирти, кислоту та
катіонну поверхнево-активну речовину.
Даний ізолюючий розчин вирізняється тим, що за рахунок присутності спиртів та
ПАР легко проникає в канали експлуатаційної колони і створює міцну кристалічну
структуру.
Результати лабораторних досліджень наведено в таблиці 2. Визначались наступні
параметри: час утворення структури, проникаюча здатність і відносна деформація
руйнування структури.
З лабораторних досліджень видно, що найбільш оптимальним складом є такий, що
містить етилсилікату 5÷10%, високоатомного спирту 10÷15%, кислоти 5÷8% , вода решта.
При зменшенні концентрації етилсилікату нижче 5% збільшується час утворення
структури і зменшується відносна деформація руйнування структури. При концентрації
кислоти більше 8% час утворення структури надто малий і не дозволяє провести обробку
свердловини.
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Таблиця 2- Лабораторні дослідження складу для ліквідації інтервалів перфорації

ЕТС-40

Високоатом
ний спирт

Кислота

ПАР

Концентрація компонентів

4
5
7
10
12

8
10
12
15
17

4
5
7
8
9

0,4
0,5
0,8
1,0
1,2

Час
структури
зації, хв.

Властивості складу
Проникаюча
Відносна
здатність, мД деформація
руйнування
структури, %

180
80
60
40
20

6
6
8
10
20

15
7
5
4,3
4,1

Ізояційні роботи даним складом проведено в свердловині №3 Карайкозівського ГКР
з метою ліквідації виснажених горизонтів в інтервалі 3600-3900 м з метою переходу на
нижчезалягаючий горизонт.
Після проведення ізоляційних робіт, з метою перевірки герметичності ізольований
інтервал випробувано тиском 500 атм – падіння тисків протягом 24 годин не відмічено.
Результати успішного промислового застосування описаних ізолюючих розчинів для
ліквідації притоку води, що наведені в таблиці 3, дозволяють рекомендувати їх до
застосування на інших нафтогазоконденсатних родовищах України для різних геологотехнічних ситуацій, та підтримати видобуток вуглеводнів на завершальній стадії розробки
нафтогазових родовищ.
Таблиця 3. Результати застосування ізолюючих композицій.

№ свердловини,
родовище
№10 Краснозаярське

№7 Скоробагатьківське
№9 Скоробагатьківське
№1 Журавлине
№9 Новотроїцьке
№37 Новотроїцьке
№41 Новотроїцьке
№42 Новотроїцьке
№50 Матвіївське
№52 Матвіївське
№3 Карайкозівське

Вид
ізолюючої
композиції
Амінні
комплекси
Амінні
комплекси
Амінні
комплекси
Амінні
комплекси
Нафтоцемент
з добавками
Нафтоцемент
з добавками
Нафтоцемент
з добавками
Нафтоцемент
з добавками
Нафтоцемент
з добавками
Нафтоцемент
з добавками
Силікатний

Дебіт води.
м3/добу
До
Після

Результат

50,0

0,5

Дало змогу продовжити безводний
період експлуатації на 1,5 роки.

5,0

0,0

Свердловина в експлуатації

8,0

0,0

Свердловина в експлуатації

130,0

4,8

Свердловина в експлуатації

15,0

0

7,0

0

12,0

0

10,0

0

3,0

0

5,0

0

-

-

Промисловий приток нафти. Конус
обводнення ліквідовано.
Промисловий приток нафти. Конус
обводнення ліквідовано.
Промисловий приток нафти. Конус
обводнення ліквідовано.
Промисловий приток нафти. Конус
обводнення ліквідовано.
Ліквідовано виснажений
обводнений пропласток.
Ліквідовано виснажений
обводнений пропласток.
Незворотньо ліквідовано
поглинаючий інтервал.
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ПРОБЛЕМИ РАННЬОГО ПРОГНОЗУВАННЯ ОБВОДНЕННЯ
ПРОДУКТИВНИХ ПОКЛАДІВ ГАЗОКОНДЕНСАТНИХ РОДОВИЩ
Зезекало І. Г., д.т.н., професор, президент ТОВ «Надраспецтехнологія», Україна, м Полтава
Сіра Н. В., к.г.н., начальник комплексної аналітичної лабораторії ДП НАК "Надра України"
"Український геологічний науково-виробничий центр", Україна, м Полтава,
Досліджена залежність між вмістом у складі водорозчинних газів азоту й етану і початком
процесів обводнення. Підтверджена ефективність графоаналітичної дослідно-промислової методики
ранньої діагностики початку обводнення з використанням азоту як основного геохімічного індикатору
та етану як допоміжного.

PROBLEMS EARLY PREDICTION OF PRODUCTIVE FLOOD DEPOSITS
OF GAS CONDENSATE FIELD.
Zezekalo I., LLC “Nadraspectechnology”, Poltava, Ukraine
Sira N., NJSC "Nadra Ukrayny" SE "Ukrainian geological center of industry and research",
Poltava, Ukraine
The dependence between the content consisting of water-soluble nitrogen and ethane gases and flooding
beginning of the process. The authors prove practicability of application of the pilot graph-analytic method of
control over early in undation, using nitrogen as the main indicator and ethane as additional one.

Зезекало И. Г., д.т.н., профессор, президент ООО «Недраспецтехнология», Украина, г. Полтава
Сирая Н. В., к.г.н., начальник комплексной аналитической лаборатории ДП НАК "Недра
Украины" "Украинский геологический научно-производственный центр", Украина, г. Полтава
Исследована зависимость между содержанием в составе водорастворимых газов азота и этана
и началом процессов обводнения. Подтверждена эффективность графоаналитической опытнопромышленной методики ранней диагностики начала обводнения с использованием азота в качестве
основного геохимического индикатора и этана в качестве вспомогательного.

Аналіз сучасного стану проблеми раннього прогнозування обводнення покладів ГКР в
процесі їх експлуатації гідрохімічними методами показав, що вивченню газової складової
приділяється велика увага, проте її подальше дослідження потребує введення додаткових
індикаторів прогнозу обводнення в процесі розробки.
Оскільки, розробка покладів ГКР відбувається в ізотермічному режимі, то основним
змінним параметром є тиск. Його зниження призводить до зміщення фазової рівноваги в
газорідинній системі пласта і в газових покладах відбувається дегазація порових і підстилаючих
вод. Це призводить до того, що в умовах активного відбору продукції в присвердловинній зоні
відбувається підняття газоводяного контакту або утворення конусів обводнення [1]. У зв'язку з
тим, що серед компонентів водорозчинних газів азот і етан є найменш розчинними в пластових
високомінералізованих водах [2], то при зниженні пластового тиску з водної у вільну газову
фазу вони будуть виділятися першими. Завдяки своїй значній концентрації в водорозчинних
газах, азот добре ідентифікується і дає можливість чітко зафіксувати його появу в складі
видобувних газів. Етан, в свою чергу, добре розчиняється в рідких вуглеводнях, наприклад в
ретроградному конденсаті, який випав у пласті, і повторно витісняється з нього, пластовою
водою, яка наближається.
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Для вивчення фазової поведінки азоту і етану було проведено ряд експериментальних
досліджень на комплексній установці для дослідження продукції свердловин у пластових
умовах. Лабораторні досліди проводилися з використанням реальних рідин і газів
газоконденсатних свердловин для систем "азот - природний газ - вода" і "природний газ конденсат" в модельованих термобаричних пластових умовах.
Результати, отримані під час поступової дегазації газонасиченої пластової води,
підтвердили, що зі зниженням тиску вміст азоту і етану в газі, який виділяється, збільшується.
Дані, отримані в результаті диференціальної конденсації рекомбінованої системи "природний
газ - конденсат" засвідчили, що зі зниженням тиску до значень, при яких відбувається випадання
конденсату (тиск початку конденсації), вміст етану в газі, який виділяється, плавно
зменшується. Потім газові складові починають розчинятися у рідких вуглеводнях. З подальшим
зниженням тиску відбувається зворотна дегазація: гази поступово вивільнюються і насичують
газову фазу. Наступні отримані проби газу характеризуються різким збільшенням концентрацій
етану.
Аналіз результатів експериментальних досліджень систем "вода - газ" в модельованих
пластових умовах довів, що азот за своїми фізико-хімічними характеристиками, а також як
переважаючий компонент у складі водорозчинних газів, може бути використаний в якості
геохімічного індикатору процесу випереджаючого обводнення покладів газоконденсатних
родовищ. У разі зниження пластового тиску, азот першим виділяється з пластової води і
збагачує невуглеводневу складову природного газу, інформуючи так про наближення пластової
води. Етану, як прогнозуючому індикатору за результатами досліджень, відводиться друге, але
не менш важливе місце. Хоча він і буде першим виділятися з пластової води, але через його
низькі концентрації в ній, ці зміни неможливо чітко зафіксувати. Його вміст у складі газу
істотно підвищується в результаті витіснення пластової водою попередньо розчиненого етану з
конденсату, який випав у пласті. Тому, підвищення в компонентному складі газу сепарації
вмісту азоту, з подальшим збільшенням вмісту етану і зіставлення цих даних з промисловими
показниками дозволить вести випереджаючий контроль за обводненням експлуатаційного
об'єкту.
На основі експериментальних і аналітичних досліджень зв'язків між невуглеводневим
компонентом природного газу - азотом і вуглеводневим - етаном, в якості геохімічних
індикаторів, і забійним тиском в свердловині, розроблена графоаналітична дослідно-промислова
методика прогнозування обводнення газоконденсатних покладів, яка описана у патенті на
корисну модель № 94706 «Спосіб контролю за обводненням газоконденсатних родовищ» [3]. Ця
методика включає відбір проб газу із свердловин з наступним хроматографічним визначенням у
газі концентрацій невуглеводневого компоненту азоту і вуглеводневого – етану. Концентрації
азоту і етану в пробах газу визначають з одночасним визначенням вибійного тиску на
свердловині та будують графіки залежності у часі відносних одиниць значень вибійного тиску,
концентрацій азоту і етану. Потім за точкою перетину отриманих кривих судять про початок
обводнення свердловин.
Побудова такого графіку для окремо взятого газоконденсатного родовища дає
можливість підвищити точність прогнозу динаміки ГВК на ранніх стадіях обводнення. Істотною
перевагою запропонованої методики є її зручність і надійність за рахунок використання
стандартних геолого-промислових методів досліджень свердловин і лабораторних комплексів
газонафтопромислових підприємств.
Запропоновану методику прогнозування обводнення газоконденсатних покладів з
використанням в якості геохімічних індикаторів азоту і етану застосовували під час досліджень
ряду свердловин Гадяцького, Семиренківського, Зайцівського, Макарцівського та інших ГКР
Дніпровсько-Донецької западини, а також на родовищі Штормове північно-західного шельфу
Чорного моря.
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Висновки
Випробування запропонованого способу контролю за початком обводнення з
використанням геохімічних індикаторів, таких як азот і етан в складі газів сепарації, показало
його високу ефективність, оскільки він дозволяє прогнозувати наближення пластової води до
забою експлуатаційної свердловини набагато раніше, ніж інші методи, що дозволяє вчасно
вжити відповідних заходів і запобігти виведенню свердловини з експлуатаційного фонду. При
застосуванні цих геохімічних індикаторів для прогнозування початку обводнення необхідно
враховувати геологічні особливості досліджуваних газоконденсатних об'єктів.
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УДК 552.249.5

О ПРИКЛАДНОМ ЗНАЧЕНИИ АССОЦИАЦИЙ ГЛИНИСТЫХ
МИНЕРАЛОВ
Н. Н. Зинчук, Западно-Якутский научный центр АН РС (Я), г. Мирный,
nnzinchuk@rambler.ru
Проведен краткий анализ поведения глинистых минералов осадочных формаций на
различных стадиях седиментогенеза, диагенеза, катагенеза и метагенеза. Показано, что каждая из
выделенных в земной коре зон, характеризуется различными сочетаниями глинистых минералов и
степенью постседиментационного преобразования пород. Охарактеризованы глинистые минералы
и их ассоциации в терригенных и терригенно-карбонатных формациях. Особенно детально
освещены глинистые минералы ранних стадий седименто- и диагенеза (частично катагенеза), к
которым обычно приурочено большинство древних мезозойских алмазоносных россыпей, по наличию
в которых индикаторных минералов кимберлитов обычно проводятся поиски коренных
месторождений алмазов с помощью шлихо-минералогического метода.

ABOUT APPLIED SIGNIFICANCE OF ARGILLACEOUS MINERALS
ASSOCIATION.
N. N. Zinchuck, West-Yakutian Scientific Centre of RS (Y) AS, Mirny, nnzinchuk@rambler.ru
Brief analysis of sedimentary formations’ argillaceous minerals behavior has been made on various
stages of sedimentogenesis, diagenesis, katagenesis and metagenesis. It is shown that each of the
distinguished in the Earth crust zone is characterized by various combinations of argillaceous minerals and
degree of postsedimental transformation of rocks. Argillaceous minerals and their associations in
terrigenous, terrigene-carbonate formations were characterized. In specific details argillaceous minerals of
early stages of sedimental- and diagenesis (partially katagenesis) were charactarized, to which most of
ancient Mesozoic diamondiferous placers are usually confined, by availability in which of kimberlite
indicator minerals prospecting of primary deposits of diamonds with the help of heavy concentratemineralogical method are performed.

Накапливающиеся в отложениях различных осадочных формаций глинистые
минералы с учетом их изменения и новообразования на различных этапах осадочного
процесса в каждом из них характеризуются специфическими химико-минералогическими и
морфолого-генетическими особенностями. Аллотигенные глинистые минералы имеют в
отложениях осадочных формаций обычно фоновое значение. Для использования их в
формационном анализе в каждой из выделяемых в осадочном чехле земной коры четырех
зон, типоморфное значение имеют и аутигенные глинистые минералы, природа которых
определяется гидрогеохимическим характером и термобарическими параметрами среды
минералообразования. Геологическая интерпретация результатов изучения глинистых
минералов должна проводиться с учетом подразделения осадочного чехла земной коры на
четыре зоны, соответствующие стадиям диагенеза (ДГ). Три верхние зоны включают
собственно осадки и осадочные породы, а четвертая – их метаморфические аналоги. Каждая
из этих зон характеризуется различной степенью постседиментационного преобразования
отложений, включая содержащиеся в них глинистые минералы. Постседиментационные
изменения отложений на фоне общей тенденции последовательной интенсификации их под
действием термобарических параметров среды с учетом направленности их, в зависимости
от гидрогеохимических условий осадконакопления в главнейших литологических
формациях (терригенной, терригенно-карбонатной, карбонатной, вулканогенной и
галогенной) характеризуются специфическими особенностями. Важнейшей предпосылкой
94

объективного использования результатов изучения глинистых минералов в осадочном чехле
земной коры (и в отложениях отдельных осадочных формаций) являются не только
палеотектонические и палеоклиматические факторы, определяющие закономерности
накопления отложений отдельных формаций, но и исследование достаточно мощных,
характерных для каждой формации толщ с необходимым количеством изучаемых объектов,
включая и дублирующее число образцов в отдельных частях разрезов. Отложения
терригенной формации (или терригенных формаций) имеют наиболее широкое
распространение в осадочном чехле земной коры. Наличие в верхней части слагающих
конкретный регион легко размокающих в воде глинистых отложений, а также способных к
аналогичной дезинтеграции песчано-алевритовых разностей их непосредственно указывает,
что они претерпели изменения, соответствующие лишь диа- и начальным этапам раннего
катагенеза, т. е. относятся к I зоне осадочного чехла земной коры. Это четко сочетается
также с присутствием в рассматриваемых отложениях практически неизмененных
разновидностей
смектита
и
монтмориллонит-гидрослюдистых
смешанослойных
образований (МГСО) с содержанием более 40 % разбухающих слоев, с которыми
неупорядоченно чередуются подчиненные неразбухающие. Одновременно с этим для
слюдистых минералов данной зоны характерна псевдоизометричнопластинчатая форма
частиц и отсутствие различия в их морфологии как в глинистых, так и в песчаноалевритовых отложениях, что указывает на их аллотигенное происхождение. Анализ
ассоциаций глинистых минералов в соответствующих рассматриваемой зоне отложениях
позволяет оценивать климатические условия в предшествующие размыву источников сноса
этапы геологического времени. Присутствие в накапливавшихся мощных толщах
терригенных отложений существенного содержания каолинита непосредственно указывает
на размыв достаточно зрелых кор выветривания (КВ). Это при моно- и олигомиктовом типе
обломочного материала указывает, что накопление продуктов, связанных с размывом КВ, в
пресных водоемах либо в эпиконтинентальных морях на пассивных континентах Мирового
океана можно рассматривать, как одну из основных закономерностей формирования
отложений платформенной субформации терригенной формации. В случае размыва КВ,
сформированных на первично слюдистых породах, содержащих в основном более
устойчивую, чем 1М, гидрослюду политипной модификации 2М1, последняя наряду с
каолинитом также является характерным типоморфным минералом отложений
платформенной субформации. При этом присутствие в отложениях этой субформации
только диоктаэдрических глинистых минералов свидетельствует о накоплении терригенноаллотигенного материала в пресноводных условиях. В отличие от этого, наличие в
рассматриваемых отложениях хлорита как слоистого минерала наиболее ранней генерации,
связанного в глинистых разностях с аградационной трансформацией монтмориллонита, а в
песчано-алевритовых с развитием в них крустификационного цемента, указывает на
приуроченность их к морским бассейнам. Преобладание в полимиктовых отложениях
гидрослюд 1М и МГСО свидетельствует о размыве активных окраин континентов и
накоплении отложений геосинклинальной субформации терригенной формации. При этом
сохранность хлорита в этих отложениях может указывать на переотложение слабо
измененных гипергенными процессами Fe-Mg-разностей изверженных и метаморфических
пород. В процессе постседиментационного преобразования отложений терригенной
формации глинистые минералы подвергаются аградационной трансформации. Эти
изменения по масштабу отражают степень погружения содержащих их отложений в зоны все
более высоких давлений и температур, а направленность процессов зависит от
гидрогеохимического характера среды. Особенно наглядно это наблюдается в терригенных
образованиях древних потенциально алмазоносных толщ основных алмазоносных районов
Сибирской платформы (СП). Так, интенсивное средне-позднетриасовое выветривание
терригенно-карбонатных пород нижнего палеозоя, долеритов, агломератовых туфов трубок
взрыва и туфогенных образований корвунчанской свиты (Т1) и их последующий размыв
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привели к формированию континентальных и прибрежно-морских осадочных толщ, среди
которых выделяются: иреляхская (Т3-J1ir) и укугутская (J1uk) свиты, а также плинсбахский
(J1p) и тоарский (J1t) ярусы. Глинистой составляющей, выделенной из всех типов пород
иреляхской и укугутской свит Малоботуобинского алмазоносного района (МБАР) свойствен
полиминеральный
состав
(преимущественно
аллотигенные
разновидности
монтмориллонита, гидрослюды, каолинита, метагаллуазита и хлорита, небольшая примесь
вермикулита,
серпентина,
неупорядоченных
диоктаэдрических
монтмориллонитгидрослюдистых и триоктаэдрических вермикулит-монтмориллонитовых смешанослойных
образований). Распределение перечисленных глинистых минералов довольно изменчиво, что
связано с особенностями осадконакопления, в том числе с путями поступления в бассейны
седиментации продуктов размыва. Мезозойское осадконакопление контролировалось в
описываемом регионе двумя структурно-формационными зонами: в юго-восточной части
района, в приосевой зоне Ангаро-Вилюйского мезозойского прогиба – АВМП (низменная
аллювиальная равнина) и в северо-западном его борту – в пределах траппового плато, где
существовали денудационная и денудационно-аккумулятивная равнины с накоплением
преимущественно местного материала. Главными поставщиками глинистых минералов в
бассейны седиментации иреляхского времени были широко развитые в районе и на смежных
территориях в различной степени выветрелые породы нижнего палеозоя и трапповой
формации. Судя по составу глинистых минералов, здесь отмечены продукты размыва
терригенно-карбонатных пород, долеритов, туфогенных образований и кимберлитов, причем
преимущественно они развиты в базальных горизонтах и низах иреляхской свиты
центральной и северной частей МБАР. Эти продукты уверенно идентифицируются по
постоянному присутствию каолинита, диоктаэдрической гидрослюды 2М1 и
неупорядоченного МГСО. Их максимальные концентрации (до 95 % пелитовой
составляющей) отмечены в отложениях, перекрывающих КВ. Здесь доминируют каолинит с
моноклинной элементарной ячейкой. В пределах этого структурного типа есть индивиды с
различной степенью совершенства структуры. В большинстве изученных нами образцов из
иреляхской свиты центральной части изученного района превалирует каолинит с не совсем
строгим периодом с. Каолинит представлен обломками псевдогексагональных кристаллов,
что свойственно его аллотигенной разновидности. Различная структурная упорядоченность
минерала связана с размывом разных горизонтов элювия терригенно-карбонатных пород.
Каолинит с очень плохой упорядоченностью, ассоциирующей с метагаллуазитом, мог
поступать в бассейны также за счет размыва продуктов КВ основных пород (особенно туфов
и туфогенных образований). Гидрослюда в роли главного компонента глинистой
составляющей иреляхских отложений отмечена в центральной части МБАР в поле
распространения элювия терригенно-карбонатных пород. В них присутствует гидрослюда
2М1 с примесью 1М (последняя фаза часто ассоциирует с МГСО). Их переменные
соотношения связаны с размывом различных горизонтов КВ. Наиболее зрелый выветрелый
материал обычно концентрируется в нижних частях разреза, на что указывают также
значения отношения интенсивностей основных базальных отражений диоктаэдрической
гидрослюды по изученным разрезам. Много продуктов выветривания в иреляхских
отложениях отмечено и в пределах траппового плато (северная часть рассматриваемого
района). Пелитовая составляющая из пород описываемой толщи представлена здесь
каолинитом и диоктаэдрической гидрослюдой 2М1 с примесью других глинистых минералов
(размыв КВ терригенно-карбонатных пород) или в базальных горизонтах –
монтмориллонитом,
ассоциирующим
с
неупорядоченными
смешанослойными
образованиями, иногда с существенной примесью метагаллуазита (размыв выветрелых пород
трапповой формации, о чем свидетельствует также состав легкой и тяжелой фракций).
Иреляхским отложениям, развитым вдоль северо-западного борта АВМП, свойственны
неравномерные концентрации выветрелого материала кимберлитовых пород, перенесенного
на различные расстояния. Последнее обосновывается также наличием отмеченных нами в
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иреляхских отложениях вторичных минералов кимберлитов – Fe-Mg- и Mg-хлорита,
серпентина и вермикулита. Породы укугутской свиты в целом слабо обогащены продуктами
выветривания. Только в локальных депрессиях северо-западной части МБАР в случае
непосредственного залегания укугутской свиты на элювии терригенно-карбонатных пород
или траппов, в нижних горизонтах увеличивается концентрация аллотигенных глинистых
минералов. Судя по составу глинистых минералов в отложениях укугутской свиты
(преобладание монтмориллонита и смешанослойных образований), здесь доминируют
продукты КВ пород трапповой формации и менее развит материал измененных терригеннокарбонатных пород нижнего палеозоя. Отложения плинсбахского яруса также
характеризуются сравнительно небольшой концентрацией продуктов выветривания, что
подтверждается как составом грубообломочного материала, так и особенностями более
мелкоразмерных разностей пород. Алевролиты плинсбахского яруса нередко
переслаиваются с песчаными образованиями, образуя алевро-песчаный ритмолит. В
глинистой составляющей доминируют монтмориллонит и МГСО с примесью гидрослюды и
хлорита. Наибольшее содержание выветрелого материала отмечается в базальных слоях
локальных участков вокруг островов, береговых валов и береговой линии вдоль северозападного борта АВМП, где происходила значительная абразия слагающих этот борт
выветрелых терригенно-карбонатных пород нижнего палеозоя. В местах обнажений
источников алмазов происходил их размыв, что отмечено наличием здесь индикаторных
минералов кимберлитов (ИМК) и алмазов в базальных горизонтах яруса. В тоарское время
на территории АВМП существовал морской бассейн, что подтверждается отложениями
фации сильноподвижного мелководья морского бассейна (отложения центральной части
подводной дельты) и удаленных от побережья частей морского бассейна. Даже возвышенные
участки северо-западного борта АВМП, сложенные траппами, являлись сублиторалью
тоарского моря. Тоарские отложения формировались преимущественно в неглубокой части
моря. Материал КВ сюда поступать не мог, так как к этому времени практически на всей
площади района эти элювиальные толщи и отложения, продуктами их переотложения, были
уже перекрыты плинсбахскими образованиями, а поэтому состав глинистой составляющей
этих двух прибрежно-морских ярусов довольно близок. Условия формирования тоарских
отложений были также неблагоприятными для переотложения продуктов древних КВ, что
исключило возможность формирования здесь россыпей алмазов. В тоарское время все
источники алмазов данного района были также перекрыты более ранними нижнеюрскими
осадками (иреляхская и укугутская свиты, а также плинсбахский ярус).
Сравнительно небольшое во II переходной зоне повышение термобарических
параметров среды обуславливает слабое аградационно-трансформационное преобразование
разбухающих минералов как в глинистых, так и в песчано-алевритовых отложенниях.
Характерным признаком этой зоны является развитие в песчано-алевритовых отложениях ее
определенных разновидностей аутигенных глинистых минералов. Развитие в аналогичных
породах тонких удлиненных пластинок (т. е. удлиненночешуйчатого монтмориллонита)
указывает на морские условия осадконакопления и унаследование их на последующих
стадиях постседиментационного преобразования осадков и сформировавшихся из них пород.
В структурном отношении эта фаза представляет МГСО, содержащее более 40 %
разбухающих слоев. Такая последовательность выделения в порах песчано-алевритовых
пород цемента в виде удлиненночешуйчатого монтмориллонита позволяет использовать его
как один из важных типоморфных признаков для выделения раннекатагенетической стадии
постседиментационного преобразования отложений морского типа и приуроченности их ко
II зоне осадочного чехла земной коры. Снижение в структуре МГСО содержания
разбухающих слоев до менее 40 % как в аргиллитах, так и в цементе сильно
сцементированных песчано-алевритовых пород указывает, что эта часть разреза
соответствует ІІІ зоне осадочного чехла земной коры. В аргиллитах глинистые минералы
(в том числе со слюдистым типом структуры) представлены в этой зоне, аналогично
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вышележащим частям разреза, исключительно псевдоизометричными пластинками, т. е.
имеют аллотигенный генезис. Свойственную глинистым отложениям всего осадочного чехла
земной коры и песчано-алевритовым разностям их в I зоне указанного чехла эту гидрослюду
следует рассматривать, как фоновый минерал. Поэтому по морфолого-генетической природе
эта разновидность гидрослюд не может быть использована с достаточной объективностью
для подразделения собственно осадочного чехла земной коры на упомянутые выше зоны. В
III зоне, одновременно с резким уменьшением содержания разбухающих слоев в структуре
МГСО, сопровождающимся адсорбцией ряда минералообразующих катионов (и, в первую
очередь, К), происходит также последовательное увеличение размеров псевдоизометричных
пластинок гидрослюды, обусловленное процессами их частичной рекристаллизации.
Наличие в цементе песчано-алевритовых пород морского генезиса удлиненнопластинчатой
гидрослюды наряду со снижением количества разбухающих слоев в структуре
ассоциирующих с ней МГСО до менее 40 % также является одним из важнейших критериев
III зоны, в которой степень постседиментационного преобразования отложений и
содержащихся в них минералов соответствуют, в отличие от двух верхних зон, позднему
катагенезу. В этой зоне четко различается также профиль основного рефлекса
рассматриваемой фазы, в зависимости от ее генетической природы. В отличие от этого
аналогичного типа смешанослойная фаза, но связанная с аградацией собственно
монтмориллонита связанного, например, с продуктами выветривания бесслюдистых
изверженных пород, характеризуется симметрией основного рефлекса. Такой профиль
указанного отражения обусловлен однородной открытостью в структуре исходного
монтмориллонита всех межслоевых промежутков. Вследствие этого МГСО, возникающие
при аградации монтмориллонита, с учетом некоторого различия заряда отдельных слоев в
структуре последнего, следует рассматривать, как относительно гомогенные структуры.
Необходимо иметь в виду, что типоморфный минерал для I зоны отложений терригенной
формации – каолинит в нижних частях осадочного чехла земной коры, а именно, начиная с
ранних этапов стадии АК, становится неустойчивым. Хотя мелкие пластинки
удлиненночешуйчатого монтмориллонита, свойственного II зоне, при трансформационной
аградации его в III зоне в удлиненнопластинчатую гидрослюду испытывают существенную
регенерацию, последние даже в наиболее древних и испытавших максимальные погружения
отложениях не получают кристаллографически полноценной огранки на концах, типа
серошпатокита. Это показывает, что одной из важнейших особенностей накопления и
постседиментационного преобразования отложений терригенной формации является относительно
невысокая минерализация водной среды (с повсеместным дефицитом К), что способствует
сохранению в них каолинита, вплоть до зоны апокатагенеза и метагенеза при накоплении его либо
в нормально морских бассейнах, либо в пресных водоемах.
Выяснение особенностей глинистых минералов в отложениях терригеннокарбонатной и карбонатной формаций представляет, по сравнению с отложениями
собственно терригенной формации, менее сложную задачу. Это связано с их локализацией
либо в виде относительно тонких прослоев, четко выделяющихся в мощных толщах
карбонатных пород, либо в существенно обогащенных карбонатным материалом отложениях
карбонатного типа. Вследствие более интенсивной аградации диоктаэдрических
разбухающих минералов в отложениях рассматриваемых формаций, эту особенность
необходимо учитывать при геологической интерпретации результатов их изучения в
отложениях этих формаций, чтобы не завышать степени катагенетического изменения
содержащих их отложений. В связи с этим при исследовании глинистых минералов в
собственно терригенных прослоях отложений этих формаций следует проводить для пластов
хлорит-сапонитов, не только в средних их частях, но и периферийных участках. Это
позволит путем сравнительного анализа оценить влияние карбонатной среды в краевых
частях терригенных прослоев на степень аградации материала в различных диаметагенетических зонах осадочного чехла земной коры. Кроме аллотигенных глинистых
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минералов, приуроченных к терригенно-аллотигенным прослоям, большое значение в разрезах
отложений этих формаций (особенно в собственно карбонатной) имеет устойчивость в I зоне
осадочного чехла земной коры слоисто-цепочечных Mg-силикатов. Для выявления их в реальных
разрезах необходимо особенно тщательно исследовать в подошве карбонатных толщ переходные
зоны между терригенными и соответствующими карбонатными породами. Важность такой
методологии исследования пограничных отложений между карбонатными толщами и
терригенными прослоями определяется преобразованием во II зоне слоисто-цепочечных минералов
в смектиты, которые в III зоне трансформируются в тальк- и хлорит-сапониты. Являясь
специфическими минералами, они во многом способствуют не только реконструкции
палеогеографических условий седиментогенеза, но и имеют большое значение в решении ряда
вопросов нефтегазовой геологии. Все это показывает, что, в отличие от отложений терригенной
формации, основной особенностью накопления и постседиментационного преобразования осадков
терригенно-карбонатной
и
карбонатной
формаций
является
общая
повышенная
гидрогеохимическая минерализация среды, что следует рассматривать, как важный типоморфный
признак седиментогенеза указанных формаций.
Таким образом, на примере изучения отложений различных формаций показано, что
глинистые минералы в них как аутигенного, так и аллотигенного генезиса представлены
несовершенными в структурном отношении разновидностями. Значительные дефекты связаны с
тем, что в пластовых водах и поровых растворах при литогенезе сохраняется дефицит главнейших
для структур слоистых силикатов катионов, приводящий к сравнительно незначительным
изменениям материала переотложенных КВ в бассейнах седиментации, что показано на примере
мезозойских осадочных толщ основных алмазоносных районов СП. Продукты переотложения
древних КВ в мезозойских отложениях МБАР наиболее четко фиксируются по составу
аллотигенных глинистых слоистых минералов и особенностями концентрации некоторых малых
элементов. Так, для отложений иреляхсrой свиты, сформированных в условиях низменной
аллювиальной равнины (центральная часть АВМП) характерно преобладание монтмориллонита,
ассоциирующего с вермикулит-монтмориллонитовыми смешанослойными образованиями. В
глинистой составляющей двух других ландшафтных зон (озерной и озерно-болотной, а также
денудационно-аккумулятивной равнины) преобладает каолинит и диоктаэдрическая гидрослюда
2М1. Все эти особенности связаны со значительно большей обогащенностью иреляхских
отложений низменной аллювиальной равнины продуктами переотложения более древних
отложений, в то время как в двух других ландшафтных зонах обычно резко преобладает материал
переотложения выветрелых терригенно-карбонатных пород, траппов и кимберлитов. Для
мезозойского времени в целом характерны специфические особенности перемыва и переотложения
древних КВ, обусловленные развитием в районе двух структурно-формационных зон. В одной из
них (юго-восточной) условия для накопления продуктов выветривания в перекрывающих их
отложениях существовали в иреляхское время только на склонах центральной части прогиба. В
укугутский период эти образования подверглись значительной эрозии, а сохранившиеся от размыва
их останцы перекрылись мощной (до 100 м) толщей аллювиальных отложений, обогащенных
чуждым району материалом. Формирование плинсбахских и тоарских осадков происходило здесь в
прибрежно-морских условиях при незначительном поступлении элювиальных продуктов из
областей размыва, обрамлявших возникший морской бассейн. В отличие от этого в северозападной структурно-формационной зоне, занимающей трапповое плато, практически на
протяжении всего иреляхского, укугутского и карикского времени на возвышенных платообразных
поднятиях происходило корообразование с одновременным размывом и переотложением
продуктов выветривания в располагавшиеся вблизи локальные депрессии и частичным выносом их
за пределы данной зоны. Здесь существовали условия для формирования делювиальнопролювиальных, пролювиально-аллювиальных и озерных (озерно-болотных) фаций. В домерское
время находящиеся в рассматриваемой зоне продукты КВ и отложения, обогащенные ими,
подверглись абразии и накапливались в базальных горизонтах прибрежно-морских отложений.
Тоарские образования формировались уже после перекрытия КВ или их полного размыва.
99

УДК 552.323.6:553.81

О ЗНАЧЕНИИ ИССЛЕДОВАНИЙ ПЕРВИЧНЫХ МИНЕРАЛОВ
КИМБЕРЛИТОВ
Н. Н. Зинчук, Западно-Якутский научный центр АН РС (Я), г. Мирный, Россия,
nnzinchuk@rambler.ru
Приведены краткие сведения по результатам изучения алмазов и других первичных
минералов кимберлитов (пиропа, хромдиопсида, хромшпинелида, клинопироксена, пикроильменита и
хромита) из диатрем Сибирской алмазоносной провинции (САП), что позволило определить их
типоморфные особенности. Выделение четырех типов первоисточников алмазов (кристаллы из
богатых кимберлитовых тел и с убогой алмазоносностью, невыясненного и импактного генезиса)
позволило выработать критерии регионального и локального районирования перспективных
территорий, на которых открыта коренная и россыпная продуктивность. Полученные данные
позволили разделить САП на четыре субпровинции: Центрально-Сибирскую (центральная часть
платформы) с преобладанием I типа первоисточника; Лено-Анабарскую (северо-восток региона) с
преобладанием кристаллов ІІІ типа первоисточников невыясненного генезиса; Тунгусскую (юго-запад
платформы) с округлыми алмазами; Алданскую (юго-восток САП) с находками единичных округлых
алмазов.

ABOUT RESEARCH SIGNIFICANCE OF KIMBERLITE PRIMARY
MINERALS
N. N. Zinchuk, West-Yakutian Scientific Centre of RS (Y) AS, Mirny, Rassia, nnzinchuk@rambler.ru
Brief information is provided on the results of research of diamonds and other primary minerals of
kimberlites (pyrope, chrome-diopside, chrome-spinellid, clinopyroxene, picroilmenite and chromite) from
diatremes of the Siberian diamondiferous province (SDP), which allowed defining of their typomorphic
features. Distinguishing of four types of diamonds’ primary sources (crystals from rich kimberlite bodies and
with poor diamondiferousness, of unknown genesis and impact genesis) enabled working out criteria of
regional and local zoning of perspective territories where primary and placer productivity were discovered.
The obtained data allowed dividing SDP into four sub-provinces: Central-Siberian (central part of the
platform) with prevalence of type I primary source; Lena-Anabar (north-east of the region) with prevalence
of type III primary sources of unknown genesis; Tungusskaya sub-province (south-west of the platform) with
rounded diamonds; Aldan sub-province (south-east of SDP) with finds of individual rounded diamonds.

Существует огромное количество методов изучения минералов, в том числе и
индикаторных минералов кимберлитов (ИМК). Их можно объединить в ограниченное
количество групп методов, из которых наиболее распространенными являются [1–4]:
физиографические; определения химического состава минералов (включая геохимические и
определения микропримесей); физические и структурные. Для создания корректной
статистической базы термодинамических реконструкций комплексно (с привлечением
прецизионных методов изучения элементного состава) исследованы породообразующие и
акцессорные минералы мантийных ассоциаций практически всех кимберлитовых полей
Сибирской алмазоносной провинции (САП). Для многих трубок впервые на достоверных
выборках изучена минералогия пироксенов. В выборках гранатов анализировались в
основном пиропы из перидотитовых парагенезисов и пироп-альмандиновые гранаты
эклогитовых парагенезисов, реже альмандины, которые отнесены к глубинным ассоциациям
на основании находок алмазов в парагенезисах с гранатом такого типа в трубках САП.
Крупные пиропы чаще всего более богаты TiO2 и соответствуют пироксенитовым
ассоциациям или перекристаллизованным импрегнированным расплавом перидотитам.
Помимо обычных прогнозных оценок алмазоносности кимберлитов по пиропам на
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диаграмме Cr2O3 – CaO, полезны также определения уровней концентрации расплавов,
поскольку прогрев, сопровождающий внедрение расплавов, может способствовать росту
алмазов хорошего качества. Целесообразно рассматривать особенности составов гранатов по
соотношению оксидов хрома и кальция из различных полей и трубок с общим анализом
тенденций распространения их основных парагенезисов. В составах гранатов из трубок
Далдынского поля проявляется тренд Cr2O3 – CaO в пределах лерцолитового поля, который
для трубки Зарница обнаруживает дискретный характер с разрывом в интервале 8–9 % Cr2O3.
Гранаты пироксенитовых ассоциаций (с повышенной долей CaO, TiO2 и Na2O) слагают
существенную долю концентратов и образуют прерывистые линии смешения с
перидотитовыми парагенезисами, отвечающие иногда зональности в пределах образца.
Гранаты из кимберлитов трубки Удачная отличаются тем, что тренд их составов трассирует
границу с гарцбургитовым полем, доля пироксенитовых гранатов значительна, но они не
столь контрастно отличаются по составу от перидотитовых, отражая процессы
кимберлитообразования, что может быть вызвано “сглаживанием” границ за счет
метасоматической проработки мантийной литосферы под трубкой. Составы гранатов из
кимберлитовых трубок Алакит-Мархинского поля обычно образуют протяженный тренд в
пределах лерцолитового поля, субкальциевые гранаты появляются в массовых количествах,
начиная с 6 % Cr2O3. В трубке Сытыканская более хромистые гранаты менее обогащены
кальцием, что вместе с содержанием TiO2 и Na2O может свидетельствовать об их
пироксенитовом источнике из гранат-шпинелевой фации мантии. Гранаты из трубки
Комсомольская также отличаются обогащением TiO2 на уровне гранат-шпинелевого
перехода и глубже (то есть на двух уровнях, один из которых соответствует алмаз-пироповой
фации глубинности). Субкальциевые гранаты характерны для глубинных минеральных
парагенезисов трубки Юбилейная, при тенденции обогащения TiO2 на уровне гранатовой и
гранат-шпинелевой фаций верхней мантии. Наиболее богаты субкальциевыми гранатами
кимберлиты трубки Айхал. В составах гранатов из трубок Верхне-Мунского поля
(Заполярная, Новинка и Деймос) лерцолитовый тренд хорошо выражен лишь до 6,5 % Cr2O3,
что отмечено в трубке Заполярная. Гранаты из кимберлитовых трубок Накынского поля
(особенно трубки Нюрбинская), на диаграмме Cr2O3 – CaO образуют протяженный
лерцолитовый тренд до 10–12 % Cr2O3 и параллельный ему в области гарцбургитовых
составов; дунитовые парагенезисы с очень низкими содержаниями CaO встречаются при
содержаниях Cr2O3 10–12 % в кимберлитах трубки Ботуобинская и редки в трубке
Нюрбинская. Обоим диатремам свойственны алмазоносные парагенезисы с альмандином
(~24–26 % FeO), которые составляют нередко более 50 % тяжелых минералов.
Особого внимания заслуживает хромдиопсид, являющийся весьма чутким
индикатором условий магмообразования. Он встречается практически во всех трубках,
будучи, как и пироп, продуктом дезинтеграции мантийных перидотитов в основном из
литосферной части мантии. Его реликты можно обнаружить даже в кимберлитах высокой
степени серпентинизации; заметно увеличивается его количество в глубинных частях
кимберлитовых трубок, начиная с уровня 600 м и более. Составы хромистых
клинопироксенов значительно варьируют в пределах трубок и между отдельными
кимберлитовыми полями. Обычно хромистость положительно коррелируется с глубиной
образования и степенью метасоматической проработки магматической колонны. Увеличение
степени плавления перидотитов также приводит к повышению хромистости, если в системе
достаточно Na2O. По составу клинопироксена существует резкая зональность в пределах СП.
Наиболее истощенные перидотиты установлены в кимберлитах Далдынского поля, где
присутствуют даже глубинные деформированные перидотиты, в которых образование
клинопироксена связано с проработкой глубинными карбонатитовыми расплавами.
Вариации состава клинопироксенов из кимберлитов Далдынского поля показывают, что
более железистые (~ 4 % FeO), но малохромистые клинопироксены в кимберлитах, отвечают
гранат-шпинелевым и шпинелевым перидотитам. В трубках Долгожданная и Иреляхская
глубинные Cr-диопсиды из перидотитов образованы в процессе магматического замещения
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силикатным железистым расплавом с уменьшением доли Cr2O3 и Na2O. Силикатный расплав
менее характерен для процессов алмазообразования, однако может способствовать
перекристаллизации при разогреве вблизи контактовых зон. Самые хромистые пироксены
(до 6 % Cr2O3) близки по составу к космохлору. Не менее пяти групп, выделяемых по уровню
содержания Na2O и Cr2O3, соответствуют слоистости в мантии и, возможно, отдельным
пульсациям метасоматических процессов. Судя по редкой встречаемости перидотитов с
характеристиками, близкими к таковым Далдынского поля, процессу метасоматоза
подвержена практически вся мантийная колонна в алмаз-пироповой фации. В трубке Айхал
составы пироксенов очень близки к хромдиопсидам из трубки Юбилейная, но они несколько
менее щелочные, в них больше разновидностей истощенного типа и железистых составов
(особенно малоглубинных). Из экспериментальных данных известно о прямой зависимости
содержания гейкилитового минала от давления. Необходимо учитывать, что и сравнительно
малоглубинные ильмениты из метасоматитов в мантийных перидотитах также могут быть
магнезиальными – дополнительным показателем принадлежности к мантийным
метасоматитам является повышенная хромистость ильменитов. Исключением являются
многие ксенолиты глиммеритов, особенно с существенно оливиновыми вмещающими
породами, повышение содержаний хрома в которых часто не наблюдается. Анализ состава
ильменита из различных кимберлитовых трубок, специфика распределения концентраций
основных компонентов (TiO2, MgO, NiO, Al2O3, FeO, Fe2O3, MnO, V2O5), а также
высокозарядных элементов-примесей – Nb, Ta, Hf, Y и, как правило, REE, являются
показателем условий фракционирования кимберлитового расплава в магматических камерах
и в продвигающейся колонне кимберлитовых масс в основании литосферы. Кроме указанной
индикаторной роли минерала в эволюции поднимающихся в земную кору кимберлитовых
расплавов, его химизм отражает специфику строения верхней мантии под кимберлитовыми
проявлениями, при сходстве составов ильменита отдельно взятых кустов кимберлитовых
трубок. Важную роль в определении условий мантийного петрогенезиса, продуцирующего
кимберлитовые расплавы, играет хромит, тренды которого имеют четко выраженные
зависимости от давления, которое коррелирует с хромистостью; выявлена тенденция
обогащения хромом в ранних микрофенокристаллах, а Fe и Ti – на более поздних стадиях.
Включения хромита в алмазах всегда высокохромисты: Cr2O3 составляет более 60 мас. %. На
диаграммах Cr2O3 – Al2O3 хромиты обычно обнаруживают четко выраженные обратные
зависимости. Наблюдаемые в отдельных случаях отклонения обусловлены, вероятнее всего,
вхождением ульвошпинелевого или магнетитового минала преимущественно к наиболее
хромистой части шпинелевых трендов, что связано с близостью к глубинным магматическим
источникам в основании литосферных колонн. Однако, в зависимости от окислительных
условий, возможны варианты изоморфных замещений. Для хромшпинелидов трубки Зарница
Далдынского поля наблюдается расщепление тренда составов на обогащенный
ульвошпинелевым компонентом и более характерный для рядом расположенной трубки
Удачная. При этом тренд составов хромитов из трубки Зарница, как и ильменитов, проявляет
дискретный характер, а трубки Удачная - более непрерывный ряд составов, вплоть до 10
мас.% Cr2O3 – значений шпинелевой фации. Шпинелиды из кимберлитов трубки Юбилейная
(как и некоторых других трубок Алакит-Мархинского поля) также обнаруживают вариации
составов, при этом наблюдается характерное расщепление трендов, что может
соответствовать слоистости мантийного разреза. Подобный тренд проявлен и для
хромшпинелидов и верхней части мантийной колонны. Шпинелиды из трубки Айхал также
обнаруживают сходный тренд расщепления, но он менее контрастен, чем в Юбилейной и
некоторых других трубках поля. В Малоботуобинском алмазоносном районе
кимберлитовые тела (за исключением трубки Интернациональная) отличаются редкой
встречаемостью хромшпинелидов. Тренд состава хромитов трубки Интернациональная
проявляет четкое деление на отдельные интервалы с существенным расщеплением на ветви,
но между ветвями в более хромистой глубинной области наблюдаются линии смешения, что
могло быть связано с отдельными промежуточными магматическими очагами. Судя по
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вариациям составов хромитов из трубки Заполярная Верхне-Мунского кимберлитового поля,
практически вся перидотитовая колонна верхней мантии подвержена взаимодействию с
жильной системой с обогащением и разогревом. Эти же процессы можно предположить по
гомогенному тренду составов клинопироксена и данным термобарометрии. Для трубки
Нюрбинская Накынского поля тренд обогащения ульвошпинелевым миналом очень крутой и
состоит из двух отрезков. В менее глубинной части интервала степень взаимодействия
поднимающихся протокимберлитовых масс менее выражена. Возможно на более
значительной глубине из этих расплавов вместо ильменита кристаллизовалась
ульвошпинель, при достаточно высоких степенях окисления и высоких температурах, чем
объясняется отсутствие ильменитовых мегакристаллов в кимберлитах Накынского поля. В
целом для каждого типа кимберлитовых пород, слагающих трубки, количество ИМК
алмазной ассоциации пропорционально алмазоносности той или иной разновидности
кимберлита. Высокоалмазоносные кимберлитовые тела этой группы характеризуются
содержанием не менее 5 % гранатов алмазной ассоциации от общего их числа.
Обособляющиеся от них высокоалмазоносные кимберлиты Накынского поля
характеризуются пониженным содержанием гранатов алмазной ассоциации (более чем в два
раза). Главная их особенность – преобладание низкохромистых разновидностей,
оставляющих не менее 66 % от общего количества, при появлении зерен с Cr2O3≥12 мас. %.
В кимберлитах этого поля, характеризующихся снижением роли первых двух минералов,
важное индикационное значение принадлежит хромшпинели.
Очень важным является комплексное изучение алмаза – минерала с широким
комплексом физико-химических, кристалло-морфологических и других особенностей,
отражающих своеобразие термодинамических и геохимических условий его образования,
которые могут быть использованы в качестве типоморфных. Алмазы из отдельных
кимберлитовых тел (а нередко и из различных минералого-петрографических
разновидностей кимберлитов в одном из месторождений) довольно существенно отличаются
по ряду типоморфных особенностей. Зная свойства алмазов из кимберлитовых тел, можно с
большой долей уверенности решить вопрос о коренных источниках изучаемой россыпи или
группы россыпей. Современные методы исследования алмазов дают возможность получить
большой обьем информации об условиях их образования, последующего существования и
изменения, что имеет важное значение при прогнозировании, поисках и оценке алмазных
месторождений. Из большого спектра этих особенностей наиболее информативными и
относительно легко диагностируемыми являются: морфология, фотолюминесценция,
распределение оптически активных и водородных центров, электронный парамагнитный
резонанс, химический состав твердых включений в алмазах и др. При этом главнейшими из
них является определение принадлежности алмазов к определенной минералогической
разновидности, что происходит по комплексу взаимосвязанных признаков и свойств. В
результате многолетних исследований алмазов из россыпей и кимберлитовых тел САП
(Якутия, Красноярский край и Иркутская область) с применением минералогической
классификации алмазов, предложенной Ю. Л. Орловым [3], по которой выделяется 11
генетических разновидностей алмазов (с дополнительным разделением кристаллов
отдельных разновидностей по габитусу и морфологическим типам кристаллов) нами [2, 4]
накоплен громадный фактический материал по типоморфным особенностям алмазов из
кимберлитовых тел, современных отложений и разновозрастных вторичных коллекторов
САП, что позволяет провести районирование территорий. В природе в действительности мы
видим смесь отдельных разновидностей алмазов. Так, в кимберлитовой трубке
Интернациональная в Малоботуобинском алмазоносном районе превалируют бесцветные
кристаллы октаэдрического габитуса 1 разновидности (71 %), реже переходного от
октаэдрического к ромбододекаэдрическому (23 %) при пониженном (меньше 1 %)
содержании ламинарных ромбододекаэдров. В рядом находящейся в этом же районе
кимберлитовой трубке имени ХХШ сьезда КПСС, характеризующейся в верхней части четко
выраженной КВ, также представлены бесцветными, реже эпигенетическим окрашенными в
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лилово-коричневые цвета алмазами I разновидности. Среди них резко преобладают (до 82 %)
кристаллы октаэдрического габитуса при невысоком (до 13 %) содержании кристаллов
переходного от октаэдрического к ромбододекаэдрическому габитусов. В свою очередь, в
трубках Накынского кимберлитового поля (трубки Нюрбинская и Ботуобинская) отмечаются
бесцветные, реже эпигенетически бледно окрашенные в лилово- и дымчато-коричневые
цвета кристаллы I разновидности при повышенной доле (по сравнению с другими
месторождениями САП) алмазов IV разновидности с окрашенной в желтовато-зеленые и
серые цвета оболочкой. В слабоэродированных диатремах, с развитой в верхней части
толщей вулканогенно-осадочных пород, ярким примером которых является самая большая
на САП (69 га) кимберлитовая трубка Юбилейная, среди бесцветных прозрачных и
полупрозрачных кристаллов почти половину составляют разности, окрашенные в различные
цвета. Среди них свыше 30 % бледно-дымчато-коричневых, меньше розово-лиловых и
лилово-коричневых окрашенных вследствие пластинчатой деформации. Характерно
значительное количество индивидов с признаками природного травления (шрамы,
матировка, коррозия, каверны и др.), количество которых по месторождению достигает 25 %
всех алмазов. Таким же разнообразием характеризуется спектр алмазов из россыпей САП.
При всем разнообразии алмазов даже в пределах одной САП, по которой сделана
применяемая классификация Ю. Л. Орлова [3], представилась возможность выделить четыре
типа источников алмазов: І тип первоисточника – кимберлитовый, характерный для богатых
кимберлитовых тел фанерозойского возраста, характеризуется резким преобладанием
алмазов І разновидности, представленных ламинарными кристаллами октаэдрического,
ромбододекаэдрического и переходного между ними габитусов и образующих непрерывный
ряд, а также присутствием алмазов с оболочкой ІV разновидности, серых кубов III
разновидности, поликристаллических агрегатов VIII–IХ разновидностей, а в отдельных
месторождениях (трубка Юбилейная) равномерно окрашенных в желтый цвет кубоидов П
разновидности. II тип первоисточника – алмазы кимберлитового генезиса, характерные для
кимберлитовых тел с убогой алмазоносностью и кимберлитовых жил; он выделяется по
преобладанию додекаэдроидов с шагренью и полосами пластической деформации
“жильного” типа, типичных округлых алмазов “уральского” (“бразильского”) типа и
присутствию бесцветных кубоидов I разновидности. III тип первоисточника – алмазы
невыясненного генезиса, характерные, в основном, для россыпей северо-востока САП,
коренные источники которых до настоящего времени не обнаружены. Кристаллы этих
источников представлены графитизированными ромбододекаэдрами V разновидности,
сложенными двойниками и сростками додекаэдроидов VII разновидности с легким (δ13С=–
23 ‰) изотопным составом углерода и равномерно окрашенными кубоидами II
разновидности с изотопным составом углерода промежуточного (δ13С=-13,60 ‰) состава,
образующими ассоциацию “эбеляхского” “нижнеленского”) типа. IV тип первоисточника –
алмазы взрывных кольцевых структур импактного генезиса, представленные
поликристаллами алмаза типа карбонадо с примесью гексагональной модификации углерода
– лонсдейлита (якутит). Полученные данные позволили разделить САП на четыре
субпровинции: Центрально-Сибирскую (центральная часть платформы) с преобладанием I
типа первоисточника; Лено-Анабарскую (северо-восток платформы) с преобладанием
кристаллов III типа первоисточника невыясненного генезиса; Тунгусскую (юго-запад
платформы) с преобладанием типичных округлых алмазов уральского (бразильского) типа,
источником которых возможно были докембрийские терригенные формации платформы и ее
складчатого обрамления; Алданскую (юго-восток платформы) с находкой единичных
округлых алмазов.
Всестороннее исследование алмазов из всех разновозрастных коллекторов и
кимберлитовых диатрем позволили выработать систему анализа их типоморфных особенностей
и провести, кроме регионального, среднемасштабное районирование. Так, в россыпях первой
субпровинции отмечается [2] высокое содержание кристаллов октаэдрического и
ромбододекаэдрического габитусов. В пределах Лено-Анабарской субпровинции выделяется две
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алмазоносные области: Кютюнгдинская (Приленская) и Анабаро-Оленекская. В россыпях первой
области устанавливаются кристаллы октаэдрического габитуса (ассоциация “кютюнгдинского” типа),
характерные для богатого типа первоисточника кимберлитового генезиса. В россыпях ЛеноАнабарской области наблюдается резкое преобладание алмазов из первоисточника невыясненного
генезиса (ассоциации “эбеляхского” типа) с преобладанием кристаллов II, V и VII разновидностей,
типичных округлых алмазов во всех возрастных и генетических типов алмазоносных отложений.
Тунгусская субпровинция разделяется на две области: Байкитскую и Саяно-Тунгусскую. Для
россыпей последней типично доминирование округлых алмазов “уральского” “бразильского”) типа и
присутствие значительного количества (до 10 %) балласов. В россыпях Байкитской области
преобладают кристаллы октаэдрического габитуса ассоциации “мирнинского типа”, характерной для
богатых кимберлитовых трубок, но при значительных содержаниях типичных округлых алмазов
(особенно в крупных классах), свойственных периферийным частям древних платформ.
Алмазоносность кимберлитов определяется многими факторами, главными из которых являются:
геолого-тектонические особенности районов распространения кимберлитового магматизма; состав
вещества верхней мантии, генерирующего кимберлитовые расплавы; глубина заложения корней
магматических очагов; скорость миграции (подъема) кимберлитового расплава в земную кору;
сохранность алмазов в условиях земной коры (в диатремах); содержание “пустого” материала в
кимберлитовых телах. Состав глубинных (мантийных) минералов (пироп, пикроильменит,
хромшпинелид и др.), кристалломорфология и физические свойства алмазов дифференцированы на
уровне провинции, поля и каждой трубки. Индивидуальные особенности состава и физических
свойств индикаторных минералов трубок выявляются на статистическом уровне. Исследование
алмазов из всех разновозрастных коллекторов и кимберлитовых диатрем позволили выработать
систему анализа их типоморфных особенностей и провести районирование территорий, выделяя
перспективные площади для проведения прогнозно-поисковых работ. Результаты такого
районирования по алмазам и ИМК с учетом ряда критериев (морфологических, структурнотектонических, палеогеографических и др.) служат основой для прогнозирования как новых богатых
кимберлитовых тел, так и россыпей с невыявленными типами первоисточников, а также
месторождений с повышенным качеством алмазного сырья. Анализ результатов изучения алмазов и
ИМК различными исследователями подчеркивает актуальность и необходимость минералогических
исследований комплексом современных методов с геологической привязкой находок минерала,
позволяя решить ряд задач. С одной стороны – это фундаментальные исследования, позволяющие
уточнять условия генезиса алмазосодержащих пород, с другой – это получение сведений чисто
прикладной направленности для геолого-поисковых работ и технологического извлечения алмазов из
кимберлитов. Установление связей вещественно-индикационных параметров кимберлитового
магматизма различной продуктивности и геолого-структурного положения этих диатрем, позволяет
выявлять как региональные, так и локальные типоморфные особенности первичных минералов
продуктивных пород, а также выяснять вопрос о коренных источниках полезного компонента в
россыпях.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТИПИЗАЦИИ КИМБЕРЛИТОВ
Н. Н. Зинчук, Западно-Якутский научный центр (ЗЯНЦ) АН РС (Я), г. Мирный,
Россия, nnzinchuk@rambler.ru
Приведены материалы по особенностям изучения геолого-петрофизических и петрографических особенностей кимберлитовых пород – главного источника алмазов. Кратко рассмотрены
вопросы типизации, классификации и генезиса этих уникальных природных образований.
Подчеркивается важность проведения анализа влияния различных мантийных пород на
продуктивность кимберлитов. Полученные данные по типоморфным особенностям алмазов и их
парагенетических спутников позволяют совершенствовать как сами критерии алмазоносности
кимберлитовых пород, так и существенно влиять на выбор перспективных территорий и площадей
для прогнозирования и поисков алмазных месторождений.

ACTUAL PROBLEMS OF TYPIFICATION OF KIMBERLITES
N. N. Zinchuk, West-Yakutian Scientific Centre of RS (Y) AS, Mirny,
nnzinchuk@rambler.ru
Materials on technique of investigating geologic-petrophysical and petrographical features of
kimberlite rocks – main source of diamonds, are given. Issues of typification, classification and genesis of
these unique nature formations are briefly considered. Importance of carrying out analysis of various mantle
rocks’ influence on productivity of kimberlites is emphasized. The received data on typomorphic features of
diamonds and their paragenetic satellites allow perfecting both diamondiferousness criteria of kimberlite
rocks proper, and sufficiently affect the choice of perspective territories and areas for forecasting and
prospecting of diamond deposits.

В настоящее время в Мире известно три геолого-генетических типа коренных
месторождений
алмаза:
магматический
(кимберлитовый
и
лампроитовый),
метаморфогенный и импактный. Из них главным коренным типом являются кимберлиты
[1–7], установленные на всех древних платформах Земли, из которых добывается около 80 %
природного алмазного сырья. Несмотря на широкое распространение кимберлитов (только
на Сибирской, Восточно-Европейской, Африканской и Северо-Американской платформах их
порядка 2500 проявлений) и наличию в десятой части из них признаков алмазоносности,
промышленное значение имеют менее 3 % тел. По запасам алмазов и размерам
месторождения разделяются на уникальные, крупные, средние и мелкие, а по содержаниям –
на уникально-, высоко-, средне- и низкоалмазоносные. Коренные месторождения алмазов,
связанные с кимберлитовыми трубками взрыва или диатремами, успешно эксплуатируются
более 130 лет. Из них, а также из образованных за счет их кор выветривания (КВ) и
продуктов разрушения – россыпей за всю историю добычи извлечено более 690 т алмазов.
Большинством исследователей признано, что алмаз кимберлитов кристаллизовался на
большой глубине (порядка 150–200 км) в мантии Земли в области его стабильности
(Р>45 ГПА, Т=950–1400 °С) намного раньше образования кимберлитовых тел, то есть алмаз
в кимберлитах – ксеногенный минерал. Его источником являются дезинтегрированные
мантийные породы – перидотиты и эклогиты, фрагменты которых вынесены кимберлитовой
магмой в верхние слои литосферы. Форма залегания алмазоносных кимберлитов – трубки и
дайки, реже отмечаются силлы. Характерными особенностями кимберлитовых проявлений
являются групповое расположение тел и приуроченность промышленно алмазоносных тел к
участкам древних платформ с кратонным основанием [3–7]. Несмотря на длительный период
системного изучения кимберлитов, многие аспекты их геологии, генезиса и состава остаются
не решенными, не достаточно изученными или дискуссионными. Кимберлиты представляют
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собой вулканические изверженные, недосыщенные кремнеземом, богатые летучими
компонентами ультраосновные гибридные породы с повышенной щелочностью, содержащие
мантийный и коровый материал в варьирующих количествах и соотношениях [1–3].
Основной формой проявления кимберлитов являются воронкообразные брекчиевые
диатремы (трубки взрыва), верхние части которых венчаются кратерными постройками; на
глубине (от 1000 до 2500 м от поверхности) диатремы переходят в дайки. Сохранность
кратерных частей зависит от величины “посткимберлитового” эрозионного среза
территории, а корневые части вскрыты только в отдельных трубках в силу большой глубины
залегания и небольшой мощности даек (жил). Kимберлиты пространственно локализованы в
пределах архейских и архейско-нижнепротерозойских ядер-кратонов, обладающих
консолидированной корой, мощной и относительно жесткой литосферой и
низкоградиентными тепловыми потоками. Мантийный материал представлен ксенолитами
ультраосновных, щелочно-ультраосновных и основных пород и ксенозернами минералов из
них – алмазом, гранатом-пиропом, пикроильменитом, хромшпинелидом, оливином, клино- и
ортопироксеном, флогопитом,реже цирконом,апатитом, титанклиногумитом. Перечисленные
минералы устойчивы в широком диапазоне РТ-условий: от стабильной кристаллизации
алмаза до метастабильного состояния пиропа. Расплавленный мантийный материал
раскристаллизован в условиях земной коры в виде мезостазиса, в состав которого входят
выделения минералов второй генерации – оливин II, хромшпинелид II, ильменит II,
флогопит II, а также монтичеллит, клинопироксен, рутил, перовскит и кальцит. Коровой
составляющей кимберлитов является: а) ксеногенный материал пород, вмещающих
кимберлиты; б) материал, перенесенный в кимберлиты из окружающей среды
постмагматическими растворами. С минералогической точки зрения кимберлиты отвечают
порфировым щелочным перидотитам [3, 5], содержащим избыточный фенокристовый
оливин (обычно замещенный серпентином или карбонатом) и флогопит в мелкозернистой
основной массе, сложенной кальцитом, оливином (псевдоморфозами по нему) и флогопитом.
Особенно представительный материал получен в связи с детальной разведкой и отработкой
ряда важнейших коренных месторождений алмазов. Изучение вещественного состава
кимберлитовых пород шагнуло от “стандартного” петрографо-минералогического и
петрохимического изучения на новый качественный уровень в связи с появлением новых
прецизионных
методов
исследования
вещества
(микрорентгено-спектральный,
высокоразрешающие электронная микроскопия и рентгенография, изотопия, оптикоспектроскопический и рентгенофлуоресцентный анализы, ИК-спектроскопия и т. д.).
Заметным вкладом в изучение минерального состава кимберлитов региона стало внедрение в
практику регулярных лабораторно-аналитических работ рентгенофазового анализа,
позволяющего вести успешную диагностику всего многообразия вторичных минералов,
составляющих более 90 % объема пород. Наряду с этим, заметно повысили интерес к
изучению коренных источников алмазов открытие трубок Накынского кимберлитового поля,
проявивших признаки аномальности в минералого-геохимическом отношении, разведка
глубоких горизонтов коренных месторождений алмазов и эксплуатация ряда уникальных
диатрем, что обусловило появление громадного массива разнообразных первичных данных,
которые получены и анализировались в рамках проводимых исследовательских работ.
Диатремы кимберлитов характеризуются обычно cпецифическими физикомеханическими [1–2], петрофизическими [3, 6, 7] свойствами, многофазным строением с
распространением пород не менее двух фаз внедрения: первой – гипабиссальной,
представленной порфировыми кимберлитами, и второй – вулканической, сложенной
разнообразными кимберлитовыми брекчиями, различающимися по алмазоносности. Важное
значение имеет выявление различий [3] между фазами внедрения по составу минералов
основной массы и индикаторных минералов (пиропа, хромшпинелидов и пикроильменита),
глубинных ксенолитов и петрогенных оксидов (SiO2, TiO2, FeO, MgO, CaO, K2O, Cr2O3).
Актуальной составной частью научных исследований коренных месторождений алмазов
является изучение парагенезисов индикаторных минералов кимберлитов и ксенолитов
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мантийных пород, а также широкого спектра вторичных минералов, количество которых
составляет порядка восьми десятков, что в итоге способствует решению ряда теоретических
и практических вопросов. К главным особенностям кимберлитовых диатрем можно отнести:
отсутствие больших объемов вытесненных пород и плутонических комплексов; специфика
петрографо-минералогических и петрогеохимических признаков (относительно других
ультраосновных пород); преимущественно морковкообразная форма (форма перевернутого
конуса); спектр вулканических образований, характеризующих трехфациальный разрез
(кратер, диатрему и корневую гипабиссальную зону) и отличающихся между собой;
насыщенность летучими при высокой доле CO2; относительно низкотемпературный характер
доминирующей части кимберлитовых минералов; присутствие слабо раскристаллизованных
участков и другие признаки быстрого внедрения; наличие ксенолитов мантийных, коровых и
вмещающих пород, при наиболее угловатой форме последних; присутствие алмазов;
примеры перехода диатрем в дайки; признаки взрывного генезиса; наличие дотрубочных,
синтрубочных и посттрубочных даек; отсутствие термометаморфизма; широкие
качественно-количественные вариации минерального состава между сообществами тел и
отдельно взятыми проявлениями. Петрографическая классификация кимберлитов была и
остается одним из наиболее дискуссионных разделов в проблеме изучения этих
своеобразных пород. Основным недостатком существующих принципов классификации, по
нашему мнению, является использование генетического подхода во многих из них, что само
по себе включает много спорных элементов с учетом различной трактовки происхождения.
С нашей точки зрения, наиболее аргументированными с петрографических позиций
являются классификации кимберлитов, разработанные отечественными учеными [1–4].
К общепризнанным позициям следует отнести выделение основных текстурных типов пород
– массивных (порфировых) и брекчиевых или брекчированных (эруптивные брекчии)
кимберлитов. В порфировых кимберлитах гипабиссальной или субвулканической фации
порфировое строение определяется вкрапленниками оливина или псевдоморфозами по ним,
а основной массой служит микрозернистая или скрытокристаллическая серпентинкарбонатная смесь с микролитами оливина, монтичеллита, перовскита, флогопита, апатита,
ильменита и магнетита, при обычном присутствии акцессорных вкрапленников пиропов,
хромитов, пикроильменитов и пироксенов. В основу выделения структурных разновидностей
этого типа кимберлитов положены особенности строения (форма, величина, содержание,
характер распределения породообразующих вкрапленников) и количественные соотношения
микролитов и серпентин-карбонатных образований в основной массе. Выделение нескольких
генераций оливина и флогопита, а в основной массе пород фиксируется варьирующее
количество мелких (до пылевидных) выделений магнетита, кристалликов перовскита,
апатита, вторичной слюды, кальцита и сульфидов. Для разделения породообразующих
минералов-вкрапленников по стадиям (генерациям) кристаллизации используются размеры и
морфологические особенности: собственно кимберлитовому этапу кристаллизации отвечают
относительно мелкие (до 1–2 мм) кристаллы второй генерации с отчетливо выраженной
кристаллографической огранкой, а первая (протокимберлитовая) генерация представлена
обломочными выделениями, крупнее указанных размеров. Порфировым кимберлитам
свойственно относительно равномерное распределение минералов-вкрапленников, а также
рудных минералов и перовскита на фоне карбонат-серпентиновой основной массы. Иногда в
дайках или в корневых зонах диатрем проявляется сегрегационная структура (шаровидные
сегрегационные кимберлиты корневых зон), которая описана в литературе при
характеристике вскрытых шахтами корневых зон кимберлитовых трубок (Премьер и др.).
В этих породах кристаллизация силикатов и оксидов происходила как сегрегация различных
по величине капель, что могло происходить в гипабиссальной среде.
Проявление брекчиевой текстуры и наличие заметного (до 10 объем. %) количества
обломков пород рамы (чехла и фундамента) и макрокристов мантийных минералов служит
признаком эруптивно-обломочных пород и является основанием для выделения эруптивных
кимберлитовых брекчий или просто кимберлитовых брекчий (или брекчий с массивной
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текстурой цемента). Наличие в последних макро- или микровключений “кимберлит в
кимберлите” (автолитов) позволяет выделять группу автолитовых кимберлитовых брекчий
.Кроме автолитов, примечательны спорадически встречающиеся такситовые текстурные
неоднородности в кимберлитах (атакситы и эвтакситы), которые могли возникать [5–7] в
расплаве вследствие неравномерного распределения в нем воды. Следовательно, в
порфировых кимберлитах неоднородного строения можно наблюдать эвтакситовую и
атакситовую текстуры, а среди эруптивных кимберлитовых брекчий, наряду с автолитовой,
можно выделить атакситовую и эвтакситовую текстурные разновидности. В отдельных
диатремах СП диагностирован также в незначительном количестве [2, 5] монтичеллитовый
кимберлит. По размеру обломков кимберлитовые брекчии разделяются на крупно-, средне- и
мелкообломочные, а по характеру кимберлита-цемента выделяются порфировая,
кластопорфировая, автолитовая (или лавокластическая) и литокристаллокластическая
(лавокристаллокластическая) структуры. Упомянутые выше петрографические типы
кимберлитов двух фациальных групп являются общепризнанными. Они лежат в основе
геолого-технологической типизации разведуемых блоков месторождений и особых
возражений, кроме применения или не применения вулканологической терминологии, не
вызывают. Гораздо больше дискуссионных вопросов связано с диагностикой и
классификацией кимберлитовых пород кратерной части (трубки Юбилейная,
Краснопресненская, имени Одинцова на СП). Примечательно, что выделение самих кратеров
как морфологических элементов признается как несомненный факт, а наименование
заполняющих кратеры отмеченных трубок пород нашло несколько вариантов, среди которых
основными являются флюидизаты [3].К кратерным образованиям целесообразно применять
терминологию и классификацию вулканических пород [4] с выделением эксплозивнообломочной, осадочно-вулканокластической, вулканогенно-осадочной и осадочнокластической групп пород. Правомочность этого была подтверждена нами при изучении
кимберлитовых диатрем северо-востока Анголы [5–7]. Группа эксплозивно-обломочных
пород представлена: а) туфами и туфобрекчиями, состоящими из кластического материала
кимберлитов без существенных примесей; б) ксенотуфами и ксенотуфобрекчиями,
содержащими примесь обломков чуждых пород разной размерности в количестве менее
50 %. Туфобрекчии – брекчиевые кимберлитовые породы, образованные в результате
уплотнения и цементации неотсортированного грубообломочного рыхлого угловатого или
слабо окатанного вулканокластического материала, погруженного в более мелкозернистый
туфовый цемент. Туфы образуются из твердых продуктов кимберлитовых извержений и
фрагментов вмещающей среды, впоследствии уплотненных и сцементированных. Породы
разделяются по размеру доминирующих обломков на: грубообломочные (агломератовые),
крупнообломочные (псефитовые), среднеобломочные (псаммитовые), тонкообломочные
(алевритовые), а по характеру обломков – на литокластические (из обломков пород),
кристаллокластические (из кристаллов и их обломков), встречающиеся крайне редко, и
смешанные кристаллолитокластические, наиболее распространенные. Диагностика и, как
следствие, выделение кимберлитовых туфов (и туффизитов) не всегда просты – наиболее
надежным признаком их распознавания является наличие горизонтальной слоистости и
геологическое положение. Туфы обычно имеют ограниченное распространение, но в слабо
эродированных полях, характерных для северо-восточной части Анголы, они входят в виде
отдельных слоев в состав горизонтально залегающих вулканогенно-осадочных толщ
кимберлитового состава или фрагментов туфовых воротников по обрамлению кратеров и, по
нашему мнению, их принадлежность к кимберлитовым туфам несомненна. В ряде случаев,
при наблюдении резких контактов с другими породами, их правильней было бы назвать
туффизитами – интрузивными туфами. Иногда интенсивная гидротермальная цементация
пород придает породам облик кимберлитовых брекчий и на принадлежность к туфам могут
указывать слоистые текстуры и хлорит-гидрослюдистый характер цемента. В отдельных
образцах эксплозивно-обломочных пород, в отличие от автолитов, содержащих то или иное
количество фенокристаллов и микролитов оливина и флогопита, отмечаются округлые
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кимберлитовые включения афировых и спорадофировых кимберлитов с серпентинкарбонатным базисом, которые схожи с бомбами и лапиллями (гипобомбами), так как
состоят в основном из аповитрофирового материала. Подобные породы отмечены в разрезах
верхних частей трубок Анголы и отнесены к кимберлитовым туфобрекчиям. При
нахождении данной разновидности кимберлитов в диатремовой фации или в составе
пластических инъекционных даек их следует относить к туффизитам. Здесь следует
согласиться с имеющимися мнениями [5–7], что данные полигенные породы образовались в
процессе взрывов магмы в подводящем канале ниже дневной поверхности. Осадочновулканокластические породы наименее распространены в кимберлитовых постройках и
представлены туффитами. Последние, наряду с выброшенным при извержении
пирокластическим кимберлитовым материалом, в отличие от ксенотуфов и
ксенотуфобрекчий, содержат [1–3] примесь не гетерогенных обломков, а только осадочных
(вмещающих) пород в количестве менее 50 % (пирокластического материала 50–90 %). Эта
разновидность кимберлитовых пород по текстурно-структурным и другим особенностям
ничем не отличается от туффитов других вулканических формаций: по размеру
пирокластического материала выделяются псефитовые, псаммитовые, алевритовые и
пелитовые разновидности с различным цементом.
В группу вулканогенно-осадочных пород входят вулканокласто-осадочные,
тефроидные и вулкано-терригенные образования с содержанием осадочного материала более
50%. Из этих трех типов среди кимберлитовых пород пока реально можно выделить только
вулканокласто-осадочные, в которых кимберлитовый материал (40–20 % и менее)
присутствует в виде обломков брекчий, автолитов, зерен минералов-спутников и т. п.,
а также трудно диагностируемые вулкано-терригенные породы. Среди первых по размерам и
характеру обломочного материала выделяются туфоконгломераты, туфогравелиты,
туфопесчаники, туфоалевролиты. Вулкано-терригенные породы состоят из окатанных и
отсортированных обломков вулканических пород, образующихся за счет разрушения
вулканитов. Они не синхронны извержению и накапливаются после нивелировки
вулканической постройки при разрушении вулканических пород жерла (кратера) или
тефроидов, с их перекрытием. Тефроидные породы кимберлитовой природы пока не
обнаружены, но они предусмотрены в классификации, так как их выбросы,
сцементированные гидрохимическим веществом, могут служить прототипом кимберлитовых
туфов и туфобрекчий, сохранившихся в отрицательных формах рельефа на различном
расстоянии от диатрем. Вулкано-терригенные породы, по существу, являются одной из
генетических разновидностей россыпей ближнего сноса с характерными для них
признаками. Среди таковых особое значение имеют прямая и обратная микроцикличность,
где наиболее продуктивными будут грубообломочные образования в первом случае. В связи
с очень быстрой дезинтеграцией кимберлитов в экзогенных условиях и обычной
эродированностью наземных и верхних частей кимберлитовых вулканов, в большинстве
известных кимберлитовых провинций вулкано-терригенные отложения перемыты или
подвергнуты глубоким изменениям в КВ и поэтому трудно распознаваемы. Представляется
целесообразным к этой группе пород относить и туфобрекчии со слоистыми текстурами.
Последнюю группу (осадочно-кластических образований) представляют синхронные и
несинхронные вулканизму образования, сформировавшиеся преимущественно после
предыдущих пяти групп и включают спектр разнофациальных осадочных отложений с
различной гранулометрией частиц. Большинство из них выделяются под названием
“эпикластические отложения”, которые включают спектр осадочных образований с
содержанием кимберлитового материала менее 1–2 % (например, песчаники с примесью
кимберлитового материала), гетеролитовые брекчии с содержанием кимберлитового
материала менее 1–2 %, состоящие из обломков пород геологического разреза района. В
завершение петрографической систематики кимберлитовых пород следует отметить их
типизацию на основании роли слюды, по количеству которой кимберлитовые породы
разделяются на два минералогических типа: базальтоидный и слюдяной (лампрофировый)
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с последующим выделением в каждом типе отмеченных выше текстурных разновидностей –
массивных (порфировых) кимберлитов, кимберлитовых брекчий, туфов и туфобрекчий.
Указанным двум типам кимберлитов отвечают, в принципе, две группы кимберлитов,
выделяемых на Африканской платформе - I и II соответственно. Анализируя распределение
отмеченного спектра кимберлитовых пород в объеме диатрем CП можно констатировать, что
пирокластические кимберлитовые туфы и туфобрекчии слагают верхние части кратеров,
образуя тела мощностью от 30–35 м (трубка Одинцова) до 230–250 м (трубка Юбилейная). В
последнем случае толща пирокластических образований была нарушена более поздней фазой
внедрения автолитовой кимберлитовой брекчии. Эпикластический туфогенный
кимберлитовый материал достоверно установлен в кровле кратера трубки
Краснопресненская в виде прослоев и линз в терригенных породах тегерюкской свиты
нижнего карбона. В промышленных месторождениях алмазов автолитовая кимберлитовая
брекчия характеризуется наибольшей продуктивностью (трубки Мир, Интернациональная,
Ботуобинская, Нюрбинская, Айхал, Юбилейная, Удачная и др.) по сравнению с
порфировыми кимберлитами гипабиссальной фазы, а в средне- и низкоалмазоносных
трубках наблюдается обратная закономерность (трубки Заполярная, КомсомольскаяМагнитная, Дальняя, Искорка и др.). По характеру взаимоотношений субвулканической
(гипабиссальной) и вулканической фаз заполнения диатрем в пределах кимберлитовых полей
CП можно выделить три группы трубок: а) кимберлитовые тела, где порфировые
кимберлиты субвулканической фазы образуют самостоятельные рудные столбы, при
примерных объемных соотношениях с автолитовой кимберлитовой брекчией вулканической
фазы 1:1 (трубки Заполярная, Байтахская и др.), 1:2 (Дальняя, Сытыканская, Молодость и
др.), 1:4 (Юбилейная, Ботуобинская, Удачная), 1:10 (Комсомольская, Геофизическая и др.);
б) трубки, в которых порфировый кимберлит присутствует в автолитовой кимберлитовой
брекчии в виде многочисленных обломков и отдельных крупных (десятки метров) блоков, не
образуя рудных столбов (трубки Краснопресненская, Кылахская, Восток, Мир, Нюрбинская
и др.), а объемная доля порфирового кимберлита относительно автолитовой кимберлитовой
брекчии варьирует от 1:30 до 1:100; 3) кимберлитовые тела, где порфировый кимберлит
присутствуют в кимберлитовой брекчии в виде многочисленных мелких обломков (трубки
им. 325 лет Якутии, Мархинская, Заря, Маршрутная, Ленинградская, Зарница, Якутская,
Долгожданная и др.). Промышленные содержания алмазов фиксируются в трубках первой и
второй групп, а третья группа представляет низкоалмазоносные кимберлитовые трубки.
Необходимо отметить важность оптико-микроскопического изучения основной массы
кимберлитовых пород, что позволяет детализировать минералогические особенности и
показатели эволюции выделяемых типов и разновидностей кимберлитов. В процессе таких
исследований выделены монтичеллитсодержащие кимберлиты центральных районов
провинции (трубки Удачная Восточная, Дальняя, трубки Верхне-Мунского поля и др.),
которые являются алмазоносными, в том числе промышленно значимыми. Монтичеллит –
характерный минерал для многих среднепалеозойских кимберлитовых тел CП и его
распространенность в них, прежде всего, определяется степенью вторичного преобразования
пород. Монтичеллиты из кимберлитовых тел северных и южных полей широко
перекрываются по составу. С другой стороны, в пределах одной сложнопостроенной
кимберлитовой трубки (например, Удачная-Восточная) монтичеллиты в кимберлитах
отдельных фаз внедрения могут резко отличаться по геохимии микроэлементов и составу.
Высокомагнезиальные монтичеллиты (Mg/(Mg+Fe) = 92–97 %) из кимберлитов (трубки
Дальняя, Новинка и др.) имеют метасоматический генезис. Среди достаточно широкого
спектра кимберлитовых и комагматичных им пород СП слюдяные кимберлиты с диопсидом
в основной массе встречаются реже, чем монтичеллитовые разновидности пород. Отдельные
тела, сложенные подобными породами, наиболее распространены в северной части СП, а в
южной части подобные образования встречаются в виде отдельных обломков в диатремах
(Удачная, Сытыканская, Юбилейная, Таежная) и слагают небольшие по размеру трубки или
отдельные фазы в них (трубки Загадочная, Буковинская). Из сказанного следует, что
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кимберлиты установлены на всех древних платформах Земли, а основной формой их
проявления являются воронкообразные брекчиевые вулканические трубки взрыва маардиатремового типа, верхние части которых венчаются кратерными постройками, а на
глубине (от 1000 до 2500 м) диатремы переходят в дайки. Сохранность кратерных частей
зависит от величины “посткимберлитового” эрозионного среза территории, а корневые части
вскрыты только в отдельных трубках (Мир и некоторые другие) в силу большой глубины
залегания и небольшой мощности даек (жил). Петрографический спектр кимберлитовых
образований характеризует трехфациальный разрез (кратер, диатрему и корневую
гипабиссальную зону) и обнаруживает соответствующие текстурно-структурные
отличительные черты. Облик и состав разнофациальных кимберлитовых пород (порфировые
кимберлиты, кимберлитовые и автолитовые кимберлитовые брекчии, туфобрекчии и туфы)
во многом определяются качественно-количественным спектром вторичных минералов,
главными из которых являются серпентин и карбонаты. Полученные результаты изучения
кимберлитовых пород позволили определить комплекс задач, требующих решения на
ближайшую перспективу. До настоящего времени нет единой общепринятой формулировки
понятия кимберлитов как горной породы. Требуется принятия единой схемы классификации
и номенклатуры кимберлитовых пород на петрографических принципах. По-прежнему
являются актуальными и дискуссионными проблемы их генезиса, природы алмазоносности,
механизма формирования диатрем и структурного контроля проявлений. Среди исходных
позиций кимберлитообразования актуальны следующие проблемы: а) вероятный мантийный
источник материала, способного к формированию ультраосновной магмы, продуцирующей
производные с минералогией и геохимией кимберлита; б) условия плавления мантийного
субстрата для образования кимберлитового расплава; в) возможный “спусковой” механизм,
ответственный за плавление в мантии и образование кимберлитового расплава. Важнейшим
направлением является комплексирование результатов глубинных сейсмических
исследований, магнитотеллурических зондирований и изучения ксенолитов мантийных
пород для познания строения мантии, процессов кимберлито- и алмазообразования и
природы кимберлитовых проявлений. Рассмотрение всех этих вопросов требует постоянного
обобщения накопленных данных по вещественному составу дискретных групп различных
мантийных пород, являющихся потенциальными поставщиками алмазов и другого
глубинного мантийного материала в кимберлиты. Важной является оценка количественной
роли различных мантийных парагенезисов в материнских кимберлитах с учетом
избирательного захвата глубинного материала протокимберлитовыми расплавами,
особенностей транспортировки захваченного материала к поверхности.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ КСЕНОЛИТОВ МАНТИЙНЫХ
ПОРОД В КИМБЕРЛИТАХ
Н. Н. Зинчук, Западно-Якутский научный центр АН РС (Я), г. Мирный, Россия
nnzinchuk@rambler.ru
Проведен анализ особенностей распределения и соотношения ксенолитов мантийных пород в
отдельных диатремах Сибирской алмазоносной провинции, что может играть определяющую роль
для расшифровки процессов кимберлито- и алмазообразования. Глубинные ксенолиты в
кимберлитовых диатремах представляют три семейства пород: ультраосновные, основные и
промежуточные при заметном преобладании в большинстве трубок первых, включающих дуниты,
гарцбургиты, лерцолиты, ильменитовые перидотиты и вебстериты. Ультраосновные нодули
разделяются на магнезиальные и магнезиально-железистые. Основные породы в ксенолитах
представлены магнезиально-железистыми и магнезиальными дистеновыми и корундовыми
эклогитами и гроспидитами. Мантийные парагенезисы минералов из кимберлитов представляют
различные уровни мантии, включая её алмазоносные горизонты, позволяя определить их конкретные
ассоциации. Присутствие в кимберлитах определенных групп глубинных ксенолитов и ксенозерен их
минералов позволяет проводить реконструкции мантийных разрезов и в конечном итоге
использовать эти материалы при прогнозно-поисковых работах на алмазы на перспективных
территориях древних платформ мира.

SOME SPECIFIC FEATURES OF XENOLITHS OF MANTLE ROCKS
IN KIMBERLITES
N. N. Zinchuck, West-Yakutian Scientific Centre of RS (Y) AS, Mirny, nnzinchuk@rambler.ru
Analysis of specific features of distribution and correlation of mantle rocks’ xenoliths in individual
diatremes of the Siberian diamondiferous province was carried out, which may play the determining role for
decoding processes of kimberlite- and diamond formation. Deep-seated xenoliths in kimberlite diatremes
represent three families of rocks: ultrabasic, basic and intermediate rocks, with appreciable prevalence of
the first ones in most pipes, including dunites, harzburgites, lherzolites, ilmenite peridotites and websterites.
Ultrabasic nodules are divided into magnesia and magnesia-ferruginous. Basic rocks in xenoliths are
represented by magnesia-ferruginous and magnesia disthene and corundum eclogites and grospydites.
Mantle parageneses of minerals from kimberlites represent various levels of mantle, including its
diamondiferous horizons, allowing specifying their concrete associations. Availability of depth xenoliths and
xeno-grains of their minerals in kimberlites of specific groups make it possible to perform reconstructions of
mantle sections and, after all, use these minerals during forecast-prospecting works on diamonds on
perspective territories of ancient platforms of the world.

Весьма важным составным компонентом кимберлитов являются ксенолиты мантийных
пород, которые являются главнейшим источником информации о составе глубинных зон
Земли и играют определяющую роль для расшифровки процессов кимберлито- и
алмазообразования [1–6]. К настоящему времени усилиями многих исследователей
наработан обширный фактический материал по вещественному составу распространенных
мантийных парагенезисов, выносимых кимберлитами к поверхности в виде глубинных
ксенолитов, прежде всего, по их геохимии и составу породообразующих минералов.
В значительно меньшей степени проводились изотопно-геохимические исследования,
которые, тем не менее, дали важнейшие результаты относительно возраста мантийных пород
и особенностей двух главных процессов в глубинах Земли – мантийного метасоматоза и
частичного плавления мантийных субстратов, приводящих к появлению проторасплавов,
кристаллизующихся затем в виде широкого спектра алмазоносных кимберлитов
и родственных пород. Глубинные ксенолиты в кимберлитах представляют три семейства
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пород: ультраосновные, основные и промежуточные при заметном преобладании
в большинстве трубок первых, включающих дуниты (гранат+оливин+шпинель±алмаз),
верлиты
(гранат+оливин+клинопироксен+шпинель),
гарцбургиты
(гранат+оливин+
ортопироксен±алмаз), лерцолиты (гранат+оливин+клинопироксен+ ортопироксен+шпинель),
ильменитовые перидотиты (гранат+оливин+ильменит+ортопироксен± клинопироксен±
флогопит), вебстериты (гранат+ клинопироксен+ ортопироксен). По текстурно-структурным
признакам они подразделяются на равномернозернистые (крупно- и среднезернистые
гранобластовые или пойкилобластовые [1–3], и порфировые (порфировидные). На основании
всестороннего изучения ультраосновных нодулей разделяют их на две группы [4–6]:
магнезиальные и магнезиально-железистые.Последняя группа объединяет ильменитсодержащие разновидности. Основные породы в ксенолитах представлены магнезиальножелезистыми, магнезиальными (нередко с энстатитом), дистеновыми и корундовыми
эклогитами, гроспидитами. Иногда [6] акцентируется внимание на особую роль гранатов и
пироксенов при анализе особенностей состава минералов перидотитов, что вызвано
равновесием между ними в зависимости от температуры и давления. Среди
гранатсодержащих ксенолитов ультраосновного состава этим исследователям выделяются
следующие ассоциации: 1) пироп+оливин, 2) пироп+оливин+энстатит, 3) пироп+оливин+
энстатит+диопсид, 4) пироп+оливин+диопсид, 5) пироп+энстатит+диопсид, 6) пироп
+диопсид при наличии акцессорных шпинелидов в большинстве ассоциаций и наиболее
широком распространении третьей ассоциации с вариациями компонентов, а также пятой
ассоциации. Перечисленные ассоциации устойчивы в широком диапазоне температур и
давлений и охватывают графит-пироповую и алмаз-пироповую фации глубинности в
соответствии с фазовой границей графит-алмаз [4–6]. Алмаз-пироповая фация включает
алмазсодержащие и потенциально алмазоносные (по составу минералов идентичные
алмазоносным) минеральные ассоциации: дуниты, верлиты, гарцбургиты и лерцолиты, а
также гранатовые пироксениты и ильменитовые перидотиты. Примечательно, что, несмотря
на меньшую распространенность эклогитовых ксенолитов, их находки с алмазами более
часты, чем перидотитовые. Данные по предельному содержанию хромовой компоненты и
примеси натрия в гранатах, а калия в пироксенах - из парагенезисов алмаз-пироповой фации
глубинности, указывают на их кристаллизацию при давлениях от 45–50 до 60–70 кбар [3, 6],
что отвечает глубинам 150–230 км.
Анализ распределения мантийных нодулей в кимберлитах СП показывает, что для
южной части региона примечательны высокомагнезиальные гранатовые перидотиты и
пироксениты, которые определяют специфику всей популяции мантийных ксенолитов в
трубке Мир. Преобладающие здесь гранатовые перидотиты представлены типичными для
кимберлитов двупироксеновыми парагенезисами, довольно сильно истощенными
магмофильными
компонентами.
В петрографическом смысле они
относятся
преимущественно к гарцбургитам [4, 6]. Среди пироксенитов также преобладают
двупироксеновые парагенезисы, преимущественно вебстериты. Редкие гранатовые
клинопироксениты сходны с эклогитами по минеральному составу, но отличаются от них
высокой магнезиальностью и повышенной хромистостью силикатов, наряду с низким
содержанием жадеитовой молекулы в клинопироксенах. Наиболее глубинные породы в
пределах Мирнинского кимберлитового поля представлены катаклазированными
гранатовыми перидотитами; к ним по глубинности, вероятно, близки ильменит-гранатовые
верлиты с порфирокластическими структурами, а также дискретные нодули (мегакристы)
низкохромистой серии (титановая ассоциация вкрапленников). Тенденция обогащения
титаном и железом характеризует процессы мантийного Fe-Ti метасоматоза у нижней
кромки литосферы. В поле стабильности алмаза, вероятно, могут быть распространены
мегакристаллические алмазоносные дунит-гарцбургиты (в трубке Мир их находки пока
редки), а также алмазоносные эклогиты и пироксениты. Над уровнем алмазосодержащих
пород залегают недеформированные гранатовые перидотиты, переслаивающиеся с пестрыми
по составу гранатовыми пироксенитами. Эта наиболее широко распространенная в трубке
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группа пород была равновесна в поле устойчивости графита, при относительно низких
температурах. Наименее глубинный мантийный слой в трубке Мир представлен
шпинелевыми и переходными гранатизированными шпинелевыми перидотитами и
пироксенитами. В трубке Удачная мантийные нодули представлены широким спектром
пород, наиболее глубинными среди которых являются деплетированные в архейское время
мегакристаллические перидотиты, которые, вероятнее всего, являются материнскими для
абсолютного большинства (более 90 %) алмазов этого региона [4–6]. В целом в кимберлитах
данной трубки, аналогично трубкам Мир и Сытыканская, отмечены практически все
известные в кимберлитовых диатремах СП разновидности ультраосновных и основных
пород, но преобладающими являются [3, 5] гранатовые лерцолиты порфиробластовые
деформированные (более 39 % всех мантийных ксенолитов) и гранатовые лерцолиты (2 %).
В трубке Сытыканская (Алакит-Мархинское поле), как и в трубке Мир, доминируют
гранатовые лерцолиты, при значительной доле (15,3 %) шпинелевых лерцолитов [6]. Здесь
же несколько выше (более 5 %) встречаемость эклогитов, ильменитовых перидотитов и
ильменит-гранатовых перидотитов.
Мантийный разрез северной части провинции можно охарактеризовать по ксенолитам
в кимберлитовой трубке Обнаженная, которая является одной из наиболее богатых
включениями глубинных пород, содержание которых достигает 2,5 % [4–5]. В трубке
выделяются два небольших участка, насыщенные нодулями, причем в одном из них
преобладают перидотиты, а в другом – эклогиты. Отмечаются повышенные содержания
безгранатовых перидотитов и разнообразных гранат-пироксеновых пород. Встречаются
также своеобразные гранатовые пироксениты, переходные по содержанию оливина от
эклогита к перидотиту, часто отмечаются пироксениты и перидотиты с развитием граната
вокруг зерен хромшпинелида. Отличие мантийного материала трубки Обнаженная от
такового большинства других трубок СП, в которых гранатовые перидотиты резко
преобладают над всеми остальными разновидностями глубинных нодулей, состоит в весьма
большом содержании гранатовых пироксенитов (38 %) и эклогитов (26 %). В трубке
Обнаженная менее одной шестой глубинных нодулей приходится [5] на породы,
образовавшиеся при умеренных давлениях шпинелевой фации, – дуниты, перидотиты
(лерцолиты, гарцбургиты) – около 3 % и пироксениты (энстатититы и вебстериты) – около
4 %, флогопитовые пироксениты и слюдиты, глиммериты, слюдистые перидотиты – около
8 %. К породам, сформировавшимся при более высоких давлениях, в зоне устойчивости
пиропового граната, относятся гранатовые лерцолиты (9 %), пироксениты (40 %), эклогиты
(13 %), ильменитсодержащие слюдиты и перидотиты (4 %), а также гранатизированные
перидотиты и пироксениты, количество которых достигает 10 %. Общий спектр мантийных
нодулей охватывает различные минеральные фации разреза верхней мантии, имеющие
различные термодинамические характеристики.
Для создания корректной статистической базы термодинамических реконструкций
комплексно (с привлечением прецизионных методов изучения элементного состава)
исследованы [3–5] породообразующие и акцессорные минералы мантийных ассоциаций пяти
кимберлитовых полей–Далдынского, Алакит–Мархинского, Верхне-Мунского, Мирнинского
и Накынского, включая трубки Зарница и Долгожданная, Комсомольская, Сытыканская и
Айхал, Деймос, Заполярная и Новинка, Мир, Дачная и Интернациональная, Нюрбинская и
Ботуобинская соответственно. Для многих трубок впервые на достоверных выборках
изучена минералогия пироксенов. В выборках гранатов анализировались в основном пиропы
из перидотитовых парагенезисов и пироп-альмандиновые гранаты эклогитовых
парагенезисов, реже альмандины, которые отнесены к глубинным ассоциациям на основании
находок алмазов в парагенезисах с гранатом такого типа в трубках Накынского поля. Для
обработки результатов анализов состава гранатов, помимо основной классификационной
CaO-Cr2O3 диаграммы Н. В. Соболева [5], которая отражает барофильные и
парагенетические зависимости, использованы и другие диаграммы с отражением различных
компонентов, к примеру TiO2 и Nа2O, которые могут характеризовать процессы эволюции
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поднимающихся магматических расплавов. В результате получены материалы для сравнения
отдельных районов и трубок по значимым выборкам. Анализировались гранаты из
концентрата фракций +0,25 -0,5 и +0,5 -1,0, которые отличаются по составу от более мелкой
фракции, где доля гранатов алмазной фации [4–5] значительно выше. Крупные пиропы чаще
всего более богаты TiO2 и соответствуют пироксенитовым ассоциациям или
перекристаллизованным импрегнированным расплавом перидотитам. Помимо обычных
прогнозных оценок алмазоносности кимберлитов по пиропам на диаграмме Cr2O3 – CaO,
полезны также определения уровней концентрации расплавов, поскольку прогрев,
сопровождающий внедрение расплавов, может способствовать росту алмазов хорошего
качества [3]. Целесообразно рассмотреть особенности составов гранатов по соотношению
оксидов хрома и кальция из различных полей и трубок с общим анализом тенденций
распространения их основных парагенезисов. В составах гранатов из трубок Далдынского
поля проявляется тренд Cr2O3 – CaO в пределах лерцолитового поля, который для трубки
Зарница обнаруживает [4–5] дискретный характер с разрывом в интервале 8–9 % Cr2O3.
Гранаты пироксенитовых ассоциаций (с повышенной долей CaO, TiO2 и Na2O) слагают
существенную долю концентрата, они образуют прерывистые линии смешения с
перидотитовыми парагенезисами, отвечающие иногда зональности в пределах образца [4–6].
Количество групп обогащения соответствует четырем уровням концентрации расплавов.
Гранаты из трубки Удачная отличаются тем, что тренд их составов трассирует границу с
гарцбургитовым полем; доля пироксенитовых гранатов значительна, но они не столь
контрастно
отличаются
по
составу
от
перидотитовых,
отражая
процессы
кимберлитообразования, что может быть вызвано “сглаживанием” границ за счет
метасоматической проработки мантийной литосферы под трубкой [4].Составы гранатов из
кимберлитовых трубок Алакит-Мархинского поля обычно образуют протяженный тренд в
пределах лерцолитового поля, субкальцевые гранаты появляются в массовых количествах,
начиная с 6 % Cr2O3. В трубке Сытыканская более хромистые гранаты менее обогащены
кальцием, что вместе с содержанием TiO2 и Na2O может свидетельствовать о их
пироксенитовом источнике из гранат-шпинелевой фации мантии. Гранаты из трубки
Комсомольская также отличаются обогащением TiO2 на уровне гранат-шпинелевого
перехода и глубже (то есть на двух уровнях), один из которых соответствует алмазпироповой фации глубинности. Субкальциевые гранаты характерны для глубинных
минеральных парагенезисов трубки Юбилейная, при тенденции обогащения TiO2 на уровне
гранатовой и гранат-шпинелевой фаций верхней мантии. Наиболее богаты субкальциевыми
гранатами кимберлиты трубки Айхал. В составах гранатов из трубок Верхне-Мунского поля
(Заполярная, Новинка и Деймос) лерцолитовый тренд хорошо выражен лишь до 6,5 % Cr2O3,
что наглядно видно на примере трубки Заполярная. Гранаты из кимберлитовых трубок
Накынского поля (особенно трубки Нюрбинская), на диаграмме Cr2O3 – CaO образуют
протяженный лерцолитовый тренд до 10–12 % Cr2O3 и параллельный ему в области
гарцбургитовых составов; дунитовые парагенезисы с очень низкими содержаниями CaO
встречаются при содержаниях Cr2O3 10–12 % в кимберлитах трубки Ботуобинская и редки в
трубке Нюрбинская. Обоим телам свойственны алмазоносные парагенезисы с альмандином
(~24–26 % FeO), которые составляют нередко более 50 % тяжелых минералов.
Мантийные парагенезисы минералов из кимберлитов представляют различные уровни
мантии, включая ее алмазоносные горизонты, что позволяет конкретизировать алмазоносные
ассоциации. Определены спектры редкоземельных элементов в породах различных
горизонтов мантийных разрезов и их показательных минералах. Исследованы петрологоминералогические характеристики промышленно алмазоносных кимберлитов и ксенолитов
мантийных пород из них. Породы изученных кимберлитовых трубок СП с учетом
дискриминантных отношений (К2O–TiO2; SiO2/MgO–Ti/Zr; Nb/Zr) объединены в три
петрогеохимические группы. Рассчитанные термодинамические параметры эволюции
исходного субстрата и выполнены реконструкции мантийных разрезов, позволило выявить
зональность литосферной мантии кимберлитовой провинции, вероятной причиной чего была
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смена глубинных геодинамических обстановок. Присутствие в кимберлитах определенных
групп глубинных ксенолитов, ксенозерен их минералов, химический и геохимический состав
кимберлитов позволяет высказать предположение о составе пород верхней мантии,
являющихся источником магмы каждой из выделенных типов моделей кимберлитов. Эти
данные убедительно показывают, что причиной различной продуктивности кимберлитов
является глубина заложения корней кимберлитовых очагов. Состав мантийного материала
свидетельствует, что корни промышленно продуктивных кимберлитов залегают на большей
глубине, чем слабо алмазоносных. Алмазоносность кимберлитов определяется многими
факторами, главными из которых являются: геолого-тектонические особенности районов
распространения кимберлитового магматизма; состав вещества верхней мантии,
генерирующего кимберлитовые расплавы; глубина заложения корней магматических очагов;
скорость миграции (подъема) кимберлитового расплава в земную кору; сохранность алмазов
в условиях земной коры (в диатремах); содержание “пустого” материала в кимберлитовых
телах. Состав глубинных (мантийных) минералов (пироп, пикроильменит, хромшпинелид и
др.), кристалломорфология и физические свойства алмазов дифференцированы на уровне
провинции, поля и каждой трубки. Индивидуальные особенности состава и физических
свойств индикаторных минералов трубок выявляются на статистическом уровне.
Всестороннее исследование алмазов из всех разновозрастных коллекторов и кимберлитовых
диатрем позволили выработать систему анализа их типоморфных особенностей и провести,
кроме регионального, среднемасштабное. Так, в россыпях первой субпровинции отмечается
высокое содержание кристаллов октаэдрического и ромбододекаэдрического габитусов. В
пределах Лено-Анабарской субпровинции выделяется две алмазоносные области:
Кютюнгдинская (Приленская) и Анабаро-Оленекская. В россыпях первой области
устанавливаются кристаллы октаэдрического габитуса (ассоциация “кютюнгдинского” типа),
характерные для богатого типа первоисточника кимберлитового генезиса. В россыпях ЛеноАнабарской области наблюдается резкое преобладание алмазов из первоисточника
невыясненного генезиса (ассоциации “эбеляхского” типа) с преобладанием кристаллов I, V и
VII разновидностей, типичных округлых алмазов во всех возрастных и генетических типов
алмазоносных отложений. Тунгусская субпровинция разделяется на две области:
Байкитскую и Саяно-Тунгусскую. Для россыпей последней типично доминирование
округлых алмазов “уральского” (“бразильского”) типа и присутствие значительного
количества (до 10 %) балласов. В россыпях Байкитской области преобладают кристаллы
октаэдрического габитуса ассоциации “мирнинского типа”, характерной для богатых
кимберлитовых трубок, но при значительных содержаниях типичных округлых алмазов
(особенно в крупных классах), свойственных периферийным частям древних платформ.
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ФІНАНСОВІ РИЗИКИ ДЛЯ ДЕРЖАВНИХ ГЕОЛОГІЧНИХ
ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ ТА СПОСОБИ ЗМЕНШЕННЯ
ЇХНЬОГО НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ
О. В. Зур’ян, А. Ф. Ляшок, УкрДГРІ, м. Київ, Україна
Розглянуто проблематику фінансових ризиків, які впливають на бізнес, основи теорії й
практики побудови та діяльності систем управління ризиками на сучасному етапі. Проаналізовано
особливості фінансових ризиків для умов державних геологічних підприємств України. Розглянуто
основи застосування способів зменшення негативного впливу фінансових ризиків.

THE FINANCIAL RISKS FOR THE STATE GEOLOGICAL ENTERPRISES IN UKRAINE AND WAYS TO REDUCE THEIR IMPACT
O. B. Zurian, A. F. Liashok, UkrSGRI, Kyiv, Ukraine
Considered issues of financial risks affecting the business fundamentals of the theory and practice
of building and risk management systems today. Analysis features-governmental financial risk for the state
geological conditions of enterprises Ukraine-stead. Covers the basics of implementing ways to reduce the
negative impact of financial risk.

Розвиток вітчизняної економіки неможливий без ефективного управління, впровадження систем ризик-менеджменту на підприємствах, в корпораціях. Це вимагає
відповідної оцінки ризиків. Побудова сучасних систем ризик-менеджменту на основі існуючих міжнародних стандартів управління ризиками дозволить керівництву ефективніше
управляти ризиками корпорацій та підприємств.
При розгляді перспективних інвестиційних проектів у сфері надрокористування,
іноземні компанії як правило враховують два основних типи ризиків: below ground risk
(“технічні” – геологія, наявність і розмір запасів, складнощі видобутку) та above ground risk
(“організаційні” – пов’язані з практикою відносин з органами влади, а саме – відмінність
ситуації від стандартів чіткості, надійності та послідовності правил гри з метою прорахувати вартість інвестицій у розвідку та видобуток у конкретній країні). Звичайно, це не означає, що іноземні компанії після виходу на ринки України не здійснюють повних комплексів
управління ризиками, – просто наведені ризики є принциповими для прийняття рішень
іноземними компаніями про інвестиції.
Що стосується діяльності національних підприємств у галузі надрокористування,
а також геологічних підприємств, – до наведених вище двох типів ризиків додаються як
мінімум конкурентні (підприємницькі) та фінансові ризики. Крім того, автори вважають,
що ризики, які діють для державних комерційних підприємств (і особливо геологічних
підприємств) не тотожні ризикам, що діють для недержавних комерційних підприємств.
Визначення та класифікація ризиків підприємницької діяльності (у бізнесі) широко
висвітлюється і вивчається у світовій та національній науковій практиці. Надалі наводяться
деякі конкретні посилання та приклади.
Для загального розуміння явища ризику, читачу пропонується формулювання сутності
ризику, яке визначено Комісією спонсорських організацій Тредвея (Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission (COSO), а саме:
РИЗИК – це потенційна подія, яка може негативно вплинути на досягнення поставлених цілей.
Звичайно, що теорії і практиці ризиків у бізнесі присвячено багато праць не тільки
світових, а і вітчизняних учених і спеціалістів. Разом з тим, слід зауважити, що інтегрована
модель управління ризиками COSO визнається значною частиною світового підприємницького менеджменту (підприємств, корпорацій, компаній, організацій усіх форм власності).
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Діяльність підприємств в умовах ринкової економіки тісно пов’язана з різними
видами ризиків. Фінансові ризики є важливою складовою цієї системи, аналіз і врахування
яких повинно здійснюватися при ухваленні будь-якого фінансового рішення.
Під загальною класифікацією ризиків слід розуміти поділ їх сукупності на окремі
групи за обраними ознаками для досягнення встановленої мети. Класифікація ризиків дозволить чітко визначити місце кожного ризику в загальній системі. Проте, думки різних авторів з цього питання відрізняються.
Це, в свою чергу, вимагає напрацювання єдиного несуперечливого підходу, який
дозволить оптимально та послідовно класифікувати ризики відповідно до реальних управлінських задач, і буде заснований на наступних принципах:
1) цільовий орієнтир – ознаки виділення окремих груп ризиків повинні задовольняти
вимоги та відповідати цілям класифікації;
2) системний ієрархічний підхід – архітектура класифікації ризиків повинна відображати зв’язки системного характеру між явищами, що аналізуються (ризиками одного рівня спостереження);
3) багатоаспектність врахування ризику – класифікуючи ризики, необхідно зважати
на той факт, що кожна окрема ситуація може характеризуватися різними ризиками (наприклад, операції з цінними паперами – валютні, цінові, процентні та інші ризики).
Фінансові ризики, про які, власне, йдеться, пов’язані з вірогідністю втрат фінансових
ресурсів (грошових коштів).
Окреме місце серед фінансових ризиків посідають фіскальні ризики. Для суб’єктів
підприємництва (підприємств) ці ризики являють собою сутність окремих положень змісту
відповідних податкових ризиків згідно із запропонованою вище системою класифікації.
Особливо критичними є їх роль і значеня для державних підприємств.
Цікавими є результати спроб державного управління фіскальними ризиками. Вважалось, що аналіз і оцінка фіскальних ризиків у державі до останнього часу фактично не
здійснювались. І тільки згідно з рішенням Кабінету міністрів (Постанова КМ від 18 лютого
2016 р. № 90) визначені повноваження Міністерства фінансів у питаннях управління
фіскальними ризиками (Положення про Міністерство фінансів України доповнене пунктами:
“Мінфін забезпечує управління фіскальними ризиками, пов’язаними з діяльністю суб’єктів
господарювання державного сектору економіки”; “Мінфін для виконання покладених на
нього завдань, має право отримувати безоплатно від суб’єктів господарювання державного
сектору економіки інформацію, необхідну для управління фіскальними ризиками”).
Міністерство фінансів має на меті після отримання наведених вище повноважень
розпочати системну роботу щодо оцінки фіскальних ризиків від роботи держпідприємств, а
також мінімізації негативного впливу діяльності державних підприємств на бюджет і
фіскальну політику країни в цілому.
З цією метою в Міністерстві фінансів створено окремий структурний підрозділ, що
займатиметься виявленням, моніторингом, звітністю та підготовкою стратегії для
пом’якшення основних фіскальних ризиків, присутніх у державному секторі.
З іншого боку, у практиці існують питання щодо врахування усіх аспектів ефективності управління державними підприємствами, задля аналізу якого ті ж підприємства державного сектору економіки складають велику кількість спеціальних табличних та інших
даних (Методичні рекомендації застосування критеріїв визначення ефективності управління
об’єктами державної власності, затверджені наказом Мінекономіки України 20 вересня
2007 р. № 314 зі змінами та доповненнями).
Не всі комерційні підприємства державного сектору економіки є збитковими.
Згідно з матеріалами “Стратегії підвищення ефективності діяльності суб’єктів господарювання державного сектору економіки” [23], в Україні визначені основні питання,
пов’язані з неефективністю суб’єктів господарювання.
Разом з тим, у наведеній Стратегії зафіксовані вузлові вимоги Рекомендацій Організації економічного співробітництва та розвитку та вузлові аспекти державної політики
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з підвищення ефективності діяльності суб’єктів господарювання державного сектору
економіки
Дана стаття не має на меті розгляд і обговорення цих аспектів, автори лише акцентують увагу на фінансових ризиках, що мають вплив у сучасних умовах на фінансовогосподарську діяльність геологічних підприємств державного сектору економіки.
Наприклад, для УкрДГРІ як науково-виробничого підприємства державного сектору
економіки (підпорядкованість Державній службі геології та надр України) існує стійкий
фінансовий ризик невиконання щорічних фінансових планів, що пов’язується із кількома
факторами.
У першу чергу, це відсутність відповідального підходу керуючого органу (ДСГН
України) щодо завчасних директив з планових обсягів держаного замовлення, значення
якого у галузі важко переоцінити.
Другим пріоритетом є проблемний фактор ризику “незнання” підприємством можливостей державного замовника з договірних питань виконання зобов’язань з оплати, а також визнання фінансових зобов’язань за Державними контрактами, як таких.
Наступним фактором ризику, який, хоча і належить, можливо, не до групи фінансових ризиків, але перетворюється у фінансовий ризик, є ризик втрати обсягів замовлень у
випадку проведення відкритих торгів за перехідними, а також глибоко специфічними роботами і послугами.
Далі – операційні проблеми руху коштів від розпорядника коштів за госпрозрахунковими договорами до виконавця через систему Держказначейства. Практично вони полягають у повній невизначеності, відсутності принципів плановості щодо руху наведених
коштів.
Іншим фактором у системі фінансових ризиків є питання фінансового контролю
з боку держави (і це підтверджується тезами наведеної вище “Стратегії підвищення ефективності діяльності суб’єктів господарювання державного сектору економіки” в частині так
званого бюджетного нагляду. Вважається, що державні підприємства завжди підлягають
фінансовому контролю, не зважаючи на факти відсутності в обігу бюджетних коштів. Це
викликає наявність ризиків невизнання певних обсягів витрат і накладення штрафів, виникнення позовів і таке інше. Яскравим прикладом цього є позиція, пов’язана з так званими
накладними витратами, яка полягає у тому, що вважається, що накладні витрати державного підприємства підлягають державному регулюванню, не зважаючи на відсутність у законодавстві такої вимоги.
Неповний перелік особливих фінансових ризиків державних геологічних
підприємств показує, що ці ризики, як правило, не діють для комерційних недержавних
геологічних підприємств, або мають менший вплив для них – на відміну від впливу на
діяльність державних підприємств.
Таким чином діяльність УкрДГРІ як провідного геологічного науково-виробничого
підприємства України та діяльність інших державних геологічних підприємств, підпорядкованих Державній службі геології та надр України, відбувається в умовах дії специфічних
фінансових ризиків, приклади яких наведені вище. Вплив таких ризиків практично відсутній для недержавних комерційних геологічних підприємств (корпорацій).
Виникає питання необхідності більш глибокого аналізу впливу подібних фінансових
ризиків на діяльність державних підприємств у порівнянні з впливом таких ризиків на
діяльність комерційних недержавних підприємств, а також необхідності опрацювання можливих шляхів зменшення їх негативного впливу на діяльність державних геологічних
підприємств.
Найбільш принципові шляхи врегулювання проблеми зменшення впливу фінансових
ризиків можуть знаходитися в межах застосування принципів обмеженої централізації та
децентралізації, а також дерегуляції щодо управління такими державними геологічними
підприємствами. Ці шляхи є зовнішніми методами і моделями, – такими, які вирішально
впливають незалежно від методів, які може застосувати саме підприємство.
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До внутрішніх методів і заходів зменшення впливу фінансових ризиків на діяльність
державних геологічних підприємств, безумовно, належать методи і принципи управління
ризиками безпосередньо у системі управління діяльністю підприємства. Ці системи управління на сучасному етапі економічного розвитку України і розвитку ринкової кон’юнктури
стають значно важливішими. Більше того, тепер їх наявність є критичною умовою успішної
стратегії розвитку підприємства.
Розробки систем управління ризиками і власне управління ризиками на сучасному
етапі у світовій практиці стали поширеними явищами. Традиційно-авторитетні консалтингові корпорації світового рівня приходять на український ринок і здійснюють розробку систем управління ризиками, надають системні послуги з управляння ризиками для
підприємств і компаній України.
До причин підвищення ролі управління ризиками на сучасному етапі відносять
наступні фактори:
– підвищення рівня відповідальності та підзвітності менеджменту компанії перед акціонерами і власниками;
– підвищення прозорості бізнесу;
– зміни в законодавстві;
– тиск з боку партнерів і держави;
– збільшення загальної волатильності (показник, який характернизує тенденцію ринкової ціни або доходу змінюватися з часом, а також невизначеності в діловому світі);
– забезпечення безперервності бізнесу;
– бажання бути більш спокійним за долю власного бізнесу.
Модель управління ризиками передбачає формування адекватної системи виявлення,
ідентифікації, оцінювання та нейтралізації відповідних ризиків у фінансовогогосподарській діяльності підприємства.
Найбільш популярними є підходи, викладені у наведеній Інтегрованій моделі Управління ризиками організацій (концепція COSO) [3]. Відповідно до цієї моделі, управління
ризиками – це:
“…процес, який здійснюється Радою директорів, менеджерами та іншими співробітниками, який починається при розробці стратегії і зачіпає всю діяльність організації. Він
спрямований на виявлення потенційних подій, які можуть вплинути на організацію, і
управління пов’язаним з цими подіями ризиком, а також на здійснення контролю за неперевищенням ризик-апетиту організації і надання достатньої впевненості в досягненні цілей
організації.”
Джерело: COSO Enterprise Risk Management – Integrated Framework. 2004. COSO.
Основою для контролю і управління ризиками є так званий цикл Демінга (цикл
Демінга-Шухарта) (рис. 1).

Рис. 1.
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Цикл, згодом названий Циклом Демінга-Шухарта, вперше був запропонований американським вченим У. Шухартом (Walter A. Shewhart) у 1939 р., коли ним була обґрунтована необхідність статистичного управління процесами
виробництва з метою забезпечення й постійного
підвищення їх стабільності.
Детальна проробка елементів системи управління ризиками є предметом окремого розгляду.
Підводячи підсумки, вважаємо, що діяльність
гелогічних державних підприємств на сучасному етапі
економічного розвитку України відбувається в умовах
наявності цілком конкретних фінансових ризиків, які
характерні для державних підприємств і не характерні
для недержавних комерційних піприємств. Таку
“нерівність” необхідно враховувати і компенсовувати
відповідними заходами.
Рис. 2.

Враховуючи розробку в Україні Концепції реалізації державної політики управління
суб’єктами господарювання, яка здійснюється, необхідне врахування наявності проблем
управління державними підприємствами на рівні держави як уповноваженого органу (у
особах відповідних відомств) і на безпосередньому рівні підприємства, а також принципове
доопрацювання методик оцінки ефективності управління державними підприємствами.
Особливе місце при оцінці ефективності управління державними підприємствами
посідають показники прибуткової діяльності.
Сучасний стан систем управління державними підприємствами повинен бути нормативно описаний і відповідним чином нормативно та методично врахований.
Система оцінки фінансових та інших ризиків у геологічній галузі відсутня і вимагає
термінової розробки.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
ЭНЕРГИИ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ
А. В. Зурьян, УкрГГРИ, г. Киев, Украина
Растущая техногенная нагрузка на окружающую среду и обострение в связи с этим
проблемы экологической безопасности требует кардинального изменения политики в этой сфере и
обеспечения сбалансированного развития экономики, энергетики и экологии. Решение указанной
проблемы возможно за счет оптимизации структуры энергетического баланса государства и его
регионов, в котором большую долю должны составлять энергоносители, полученные из
экологически безопасных источников энергии. Применение возобновляемой энергии человеком
требует наличия технологий их использования. Проведены научные исследования и разработаны
экологически безопасные технологии преобразования энергии возобновляемых источников.

INFLUENCE VARIATIONS OF ASTHENOSPHERE’S PT-CONDITIONS
ON INTENSITY AND SPECTRUM OF ORE-FORMING
OF THE INGULSKY MEGABLOCK OF UkrSH
О. V. Zurian, UkrSGRI, Kyiv, Ukraine
Increasing human impacts on the environment and aggravation in connection with the problems of
ecological safety requires a fundamental change in policy in this area and ensure balanced economic
development, energy and the environment. The solution to this problem is possible by optimizing the energy
mix of the state and its regions, in which the largest possible share of energy should be derived from
environmentally friendly sources of energy. The use of renewable energy technologies requires a person to
use them. Conducted research and developed environmentally friendly technologies convert renewable
energy.

Экологически безопасная энергия – это энергия, которая производится без ущерба для
окружающей среды и человека. Данная энергия является устойчивой энергией или
возобновляемой, так как она производится из неисчерпаемых источников или источников,
которые имеют свойство восстановления. Возобновляемыми источниками энергии являются
– энергия ветра, гидроэнергия, энергия приливов и отливов, энергия солнечного света,
геотермальная энергия, биоэнергетика.
Использование таких экологически чистых источников энергии как возобновляемые
можно отнести к числу наиболее перспективных направлений оптимизации существующей
системы энергоснабжения и повышения ее эффективности. Это может быть достигнуто, как
за счет подключения к действующей энергосистеме, как больших энергетических
комплексов работающих от возобновляемых источников энергии (ВИЭ), так и малых
(индивидуальных) систем с ВИЭ.
В Украинском государственном геологоразведочном институте (УкрГГРИ) на
протяжении ряда лет проводится научно исследовательская и конструкторская работа по
разработке методических и технических средств позволяющих использовать возобновляемые
источники энергии. В ходе выполнения работы в институте разработано, спроектировано и
произведено ряд энергетических комплексов, которые работают за счет использования
возобновляемых источников энергии. Осуществляется научно исследовательская работа по
оптимизации построения данных систем и повышения эффективности их работы. На основе
полученных теоретических результатов разработаны энергетические комплексы с ВИЭ,
которые позволяют работать в автономных условиях, имеют повышенную надежность, что
обеспечивается разработанной системой резервирования отдельных блоков, устройств и
организацией системы управления данными комплексами.
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ВИЭ:

В процессе работы были спроектированы следующие энергетические комплексы с

– Комплекс горячего водоснабжения административного здания с системой
автоматического наведения на солнце солнечных преобразователей.
–
Программно
аппаратный комплекс обеспечения
тепловой
энергией
административного здания, в котором источником первичной тепловой энергии есть
низкопотенциальная тепловая энергия поверхностных слоев земли.
– Аппаратный комплекс обеспечения тепловой энергией здания, в котором
источником первичной тепловой энергии есть энергия проточной воды русла реки Днепр.
Экономически и экологически обоснованы и выполнены проекты модернизации
энергосистем с использованием возобновляемых источников энергии для Киевских
предприятий: ПАТ “Элмиз” и ПАТ АК “Киевводоконал”.
В УкрГГРИ разработано ряд инновационных решений с комплексным
использованием
возобновляемых
источников
энергии
и
высокоэффективных
преобразователей одного вида энергии в другую. Обоснованы и предложены новые
современные высокоэффективные кластерные инженерно-конструкторские решения с
повышенными требованиями к резервированию и живучести.
– Геотермальная теплонасосная система с последовательно подключенным
гелиоколлетором[13].
– Геотермальная теплонасосная система с параллельно подключенным
гелиоколлетором [14].
– Модульная универсальная теплонасосная система [11].
– Геотермальная модульная теплонасосная система [12].
– Способ и система автономного энергообеспечения для генерирования электрической
и тепловой энергии [9, 10].
Часть данных систем, а именно [12–14] изготовлены и проходят апробацию на
действующих моделях. Остальные системы [9–11] являются наиболее конструктивно
сложными находятся на стадии изготовления опытных образцов.
Наиболее интересной из предложенных схемных решений может быть разработанная
в УкрДГРИ система автономного энергообеспечения для генерирования электрической и
тепловой энергии (рисунок).
Данная система относится к техническим средствам генерирования тепловой и
электрической энергии, в частности к автономным энергоустановкам для жизнеобеспечения
объектов, которые не имеют централизованного снабжения электрической и тепловой
энергии. И является экологически безопасной, так как не использует в качестве первичных
источников традиционные источники энергии.
В основу создания данного комплекса была поставлена задача создания системы
автономного энергообеспечения для генерирования электрической и тепловой энергии,
которая должна не наносить вреда окружающей среде и основываться на применении
экологически чистых первичных источников энергии, а так же обеспечивала высокий
уровень получения и преобразования энергии системой как при благоприятных, так и
неблагоприятных условиях функционирования.
Технический результат данной системы заключается в повышении коэффициента
полезного действия путем сочетанию в одном функциональном модуле теплового насоса и
установки для преобразования солнечной энергии с двигателем Стирлинга, к которому
подключен генератор электроэнергии.
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Рисунок. Система автономного энергообеспечения для генерирования электрической и тепловой энергии
1 – аккумулятор тепловой энергии; 2 – устройство преобразования солнечной энергии; 3 – двигатель
Стирлинга; 4 – тепловой насос; 5 – грунтовый коллектор; 6 – блок генерирования электрической энергии; 7 –
испаритель теплового насоса; 8 – конденсатор теплового насоса; 9 – компрессор теплового насоса; 10 –
терморегулирующий клапан; 11 – камера нагрева двигателя Стирлинга; 12 – камера охлаждения двигателя
Стирлинга; 13 – поршневая группа двигателя Стирлинга; 14 – блок управления; 15 – грунтовый аккумулятор
тепла; 16 – выходной теплообменник теплового аккумулятора

В результате того, что в состав системы введен двигатель Стирлинга, обеспечивается
эффективное преобразование тепловой энергии в механическую энергию. Механическая
энергия преобразуется в электрическую энергию с помощью генератора электрической
энергии. Кроме того в предложенной системе для работы теплонасосной системы
используют два источника возобновляемой энергии, а именно энергии солнечного излучения
и низкопотенциальную энергию теплоты поверхностных слоев земли. Это позволяет
системы функционировать более стабильно.
Вывод
Принятие решения о построения комбинированных энергетических систем,
использующих в своей структуре возобновляемые источники энергии, является весьма
сложной проблемой. Это связано с большим числом критериев, по которым принимается
решение и их нестабильностью. В месте с тем учитывая получаемый в результате суммарный
экономический и экологический эффект является одним из перспективных направлений для
устойчивого роста экономики, повышения энергетической и экологической безопасности.
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УДК 550.832

ВЫБОР РАЦИОНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ГЕОФИЗИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ УГОЛЬНЫХ И РУДНЫХ СКВАЖИН
В. Н. Иконников, инженер-геофизик I кат., УкрГГРИ
Рассматриваются методы каротажа для исследования рудных и угольных скважин.
Приведены примеры использования специализированных аппаратурно-методических комплексов для
решения широкого круга геологических задач на месторождениях угля и руд.

SELECTION OF EFFICIENT INTEGRATED METHOD FOR SURVEYING
OF COAL AND ORE WELLS
V. N. Ikonnikov, UkrDGRI
Consider logging methods for the study of ore and coal wells. Examples of the use of specialized
hardware and methodical system for a wide range of geological problems of coal and ore deposits.

Получение достоверных данных о разрезе скважины и особенно об угольных и
рудных пластах необходимо для правильного подсчета запасов и последующего
проектирования шахт и систем эксплуатации. Неверные геологические сведения о
месторождении угля и руд могут причинить большой материальный ущерб, ибо
строительство шахты и примыкающих к ней промышленных и гражданских сооружений,
жилых поселков и железных дорог изначально предусматривает больших экономических
затрат. Поэтому перед разведкой стоит ответственная задача полного и всестороннего
геологического изучения угольного или рудного месторождения до передачи его в
разработку.
Применение геофизических методов для геологической документации разрезов
скважин позволяет обеспечить наиболее полное изучение геологического строения и
промышленной характеристики угольных и рудных месторождений. Внедрение этих
методов позволило не только резко улучшить качество геологической документации
разрезов скважин, но и перейти к высокоэффективному бескерновому бурению; последнее
обеспечило резкий рост производительности труда в бурении и снижение стоимости этих
работ.
Методы промысловой геофизики в углеразведке стали применяться с (1932 г.).
Изучение геологического разреза угольных скважини особенно продуктивных пластов,
геофизическими методами основано на различии физических свойств углей и вмещающих
их пород. Пользуясь определением физических свойств пород, слагающих разрез скважины,
и интерпретацией (истолкованием) этих данных можно составлять геологический разрез
скважины.
Каждой породе присущи определенные физические свойства. Но так как одинаковые
физические свойства могут наблюдаться в разных породах, то с целью достижения
однозначной интерпретации геофизических диаграмм исследование скважин обычно
производится по возможно большему числу физических параметров, характеризующих
различные свойства пород.
Геофизические методы исследования угольных и рудных скважин значительно
отличаются от изучения нефтяных скважин. Поэтому имеющаяся обширная литература по
промысловой геофизике может лишь частично обеспечить нужды угольной и рудной
геофизики, главным образом по аппаратуре и технике. В области интерпретации
геофизических материалов исследования угольных и рудных скважин до настоящего
времени отсутствуют систематизированные руководства.
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Первоначально методы нефтяной промысловой геофизики автоматически
переносились и для исследования угольных и рудных скважин во многих бассейнах. Однако
вскоре выявилась необходимость учета особенностей исследования угольных и рудных
скважин. Небольшие диаметры скважин и наличие, в большинстве случаев, пресных
буровых растворов облегчали электрометрические исследования угольных и рудных
скважин, но необходимость получения значительно более точных данных о глубине
контактов угольных и рудных пластов, их мощности, строении и качестве создавали
трудности для этих исследований по сравнению с нефтяными скважинами. Это
усугублялось резко отличным сопротивлением углей и руд, что требовало и специфической
методики их исследования.
Как было сказано, геофизические методы определения горных пород, слагающих
разрезы скважин, основаны на различии физических свойств пород. Последние являются
объективной характеристикой горных пород и определяются ее литолого-минералогической
характеристикой и совокупностью геологических процессов, которым подвергается порода.
Это дает возможность по физическим свойствам не только определять породы, но и изучать
геологические процессы, в той или иной степени изменившие их свойства.
Из физических свойств пород, используемых в геофизических методах исследования
угольных и рудных скважин, основными являются следующие: удельное электрическое
сопротивление,
диффузионно-адсорбционная,
фильтрационная
и
окислительновосстановительная активности, плотность, естественная и искусственная радиоактивности,
теплопроводность и др. Физические свойства горных пород могут изучаться как
лабораторным путем, непосредственно на образцах, так и в их естественном залегании.
Физические свойства пород угленосных и рудных отложений изучепы очень слабо. В
отдельных угольных и рудных бассейнах более полно изучались плотность, пористость,
удельные электрические сопротивления и скорости распространения упругих волн. Еще
меньше исследовались радиоактивные, электрохимические, термические и механические
свойства пород.
Работы рудного и угольного направления геофизики ведутся с начала 70-х годов
прошлого века. Основное их направление – разработка цифровых каротажных станций или
аппаратурно-методических комплексов (АМК), комплектуемых регистрирующей аппаратурой,
технологическим программным обеспечением, набором скважинных приборов и
спускоподъемным оборудованием для выполнения исследований в скважинах малого диаметра
на месторождениях твердых полезных ископаемых.
Развитие аппаратуры ГИС в значительной степени связано с широкомасштабным
внедрением программно-управляемых информационно-измерительных систем.
Обладая большими потенциальными возможностями для регистрации, визуализации и
обработки результатов, АМК открывают широкие функциональные возможности по управлению
технологическим процессом проведения скважинных исследований.
Основу АМК составляют следующие блоки:
– цифровые каротажные регистраторы, обеспечивающие сбор, хранение и обработку
данных;
– спуско-подъемное оборудование с любым типом привода и технологическими
датчиками для исследования скважин глубиной 100–2000 м;
– комплект скважинных приборов мелкосерийного и индивидуального изготовления по
техническим требованиям заказчика;
– средства метрологического контроля;
– пакет технологических и прикладных программ;
– бортовой компьютер.
Для геофизических исследований рудных и угольных скважин предлагаются любые типы
скважинных приборов как аналогового типа (старый парк), так и современная программноуправляемая аппаратура ядерно-геофизических, электрических и электромагнитных методов
каротажа для целенаправленного изучения элементного состава горных пород и руд цветных,
благородных, а также определения технического состояния скважин.
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С целью получения наиболее полной информации о разрезе скважины устанавливается
определенный комплекс геофизических исследований. Состав комплекса зависит от вида
полезного ископаемого, типа руд, характера вмещающих пород, условий залегания, наличия
сопутствующих элементов, назначения скважины (геологическими задачами, поставленными
перед бурением), геолого-геофизической характеристики изучаемого разреза и условий
измерений.
Аппаратурно-методический комплекс для исследования углеразведочных скважин
Таблица 1. Аппаратура для исследования углеразведочных скважин
Метод ГИС
Гамма-каротаж (ГК)
КС
ПС
Плотностной гамма-гамма каротаж
(ГГК-П)
Селективный гамма-гамма каротаж
(ГГК-С)
Акустический каротаж (АК)
Кавернометрия (ДС)
Инклинометрия
ГК
Резистивиметрия
Термометрия

Аппаратура
ГКМ-36/43/48
КСП-ГК-43
КСП-43
КСП-ГК-43
2ГГК-П-48

Измеряемые параметры
МЭД, мкР/ч
рк, Омм
Ди, мВ
Плотность (р), г/см

ПАРУС-48
КМ-43-1
СИМ-42

Эффективный атомный
номер (ZЭФ), а.е.
Δt, мкс/м
Диаметр скважины, мм
Зенитный угол, ° азимут, °

ГТР-43
ТР-43
ЭТС-10У

МЭД, мкР/ч
УЭС, Омм
Температура, °С

ГГК-С-43

Комплекс ГИС при разведке ископаемых углей призван решать следующие
геологотехнические задачи:
– литологическое расчленение разрезов скважин;
– выделение угольных пластов, определение их мощности и строения;
– определение зольности углей;
– определение элементов залегания угольных пластов;
– выделение в разрезах скважин тектонических нарушений угольных пластов;
– изучение технического состояния скважин.
Важность ГИС на угольных месторождениях обусловлена бескерновым бурением
скважин или малым выходом керна при бурении из-за хрупкости угля. В этом случае по данным
бурения невозможно точно установить мощность угольных пластов и определить их свойства.
Благоприятными предпосылками для применения ГИС служат различия физических свойств
углей и вмещающих пород – глин, аргиллитов, алевролитов, песчаников.
Физические свойства углей зависят от степени их метаморфизма, влажности и
минерального состава. По степени метаморфизма различают: бурые угли (содержание углерода
60–70 %, влажность до 40 %), каменные угли (содержание углерода 80–95 %, влажность до 5 %),
антрациты (содержание углерода более 95 %, влажность 0 %). Важной характеристикой угля
является зольность – процентное содержание в угле негорючих компонентов (глинозем,
кремнезем), являющихся примесью вмещающих пород.
Таким образом, минимальный комплекс ГИС на уголь должен включать в качестве
основных методы: КС, ПС, ГК, ГГК-П, АК, кавернометрии, а также ГГК-С для оценки зольности
углей. При исследовании скважин в осложненных условиях, кроме основных методов каротажа
применяются дополнительные типовые комплексы ГИС.
ГИС применяются на всех рудных месторождениях, включая металлические (железо,
хром, марганец, никель, алюминий, медь, олово, серебро, бериллий и др.) и неметаллические
полезные ископаемые (алмазы, уголь, апатиты, флюорит, фосфориты, калийные соли, пресные
воды и др.).
Основным методом ГИС является гамма-каротаж, который в соответствии со старой
“Технической инструкцией по проведению ГИС” проводится во всех скважинах в обязательном
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порядке. Инклинометрия должна производиться в вертикальных скважинах глубиной более
300 м и наклонных скважинах глубиной более 100 м. Необходимость выполнения других видов
каротажа обусловлена типом и физическими свойствами разведываемого полезного ископаемого
и вмещающих пород, решаемыми геолого-геофизическими задачами, а также геологическими
особенностями исследуемых объектов. При выборе рационального (необходимого и
достаточного) комплекса методов ГИС учитываются такие физические свойства горных пород,
как
сопротивление,
электрохимическая
активность,
поляризуемость,
магнитная
восприимчивость, намагниченность, естественная и искусственная радиоактивность, плотность,
эффективный атомный номер, температура, нейтронные и упругие свойства. Как правило, любая
руда хотя бы по одному из этих свойств, а чаще всего по нескольким из них, отличается от
вмещающих пород.
Основными задачами, решаемыми ГИС на рудных месторождениях, являются:
– литологическое расчленение разрезов скважин;
– выделение рудных интервалов, определение их мощности и строения;
– определение содержания рудных компонентов;
– изучение гидрогеологического режима месторождений и отдельных участков;
– контроль за техническим состоянием скважин.
Основными методами литологического расчленения разреза являются стандартный
электрический каротаж (КС, ПС), гамма-каротаж (ГК), кавернометрия, каротаж магнитной
восприимчивости (КМВ). На участках, где пористость и влагонасыщенность пород являются
существенным фактором, в комплекс ГИС включают методы нейтронного каротажа (НГК/ННК),
определяющие водородосодержание среды. Одним из ведущих методов при расчленении
геологического разреза скважин выступает плотностной гамма-гамма каротаж (ГГК-П).
Выделение и изучение рудных интервалов осуществляется специальным комплексом ГИС. Так,
на полиметаллических, колчеданных, медно-никелевых и других сульфидных месторождениях, а
также на месторождениях золота, олова, и других элементов, сопровождающихся богатой
сульфидной минерализацией, выделение рудных интервалов проводится методами КС, ПС, ГК в
процессе литологического расчленения разреза в целом. Руды, содержащие пирротиновую
минерализацию, расчленяются методом КМВ. Для определения количественного содержания
металлов в рудах проводят специальные методы каротажа. Например, для элементов,
обладающих повышенным сечением активации (Cu, Al, Mn и др.) - это нейтронный
активационный каротаж, для руд тяжелых металлов с большим атомным номером (Cu, Pb, Hg, Sr
и др.) – рентгенорадиометрический каротаж, для элементов с высоким сечением поглощения
тепловых нейтронов (B, Hg, Mn) – нейтронный каротаж по тепловым нейтронам, для
естественных радиоактивных элементов (U, Th, K) – спектрометрический ГК, для магнитных
руд железа – КМВ и т. д.

Аппаратурно-методический комплекс для исследования рудных месторождений
Таблица 2. Аппаратура для исследования рудных скважин
Метод ГИС

Аппаратура

Измеряемые
параметры

ГК
КС
ПС
Термометрия

ГКМ-36/43/48
КСП-ГК-43
КСП-43
ЭТС-10У

МЭД, мкР/ч
рк, Омм
ΔU, мВ
Температура, °С

Индукционный каротаж (ИК)

ИК-42

Удельная электрическая проводимость
(σ), мСм/м

Кавернометрия (ДС)

КМ-43-1

Диаметр скважины, мм

Инклинометрия

СИМ-42

Зенитный угол, ° Азимут, °

Акустический каротаж (АК)

ПАРУС-48

At, мкс/м

Плотностной гамма-гаммакаротаж (ГГК-П)

2ГГК-П-48

Плотность (р), г/см3

Селективный гамма-гаммакаротаж (ГГК-С)

ГГК-С-43

Эффективный атомный номер (ZЭФ), а.е.
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Спектрометрический импульсный
нейтронный гамма-каротаж (ИНГК-С)

ИНГК-С-43

Каротаж нейтронов деления (КНД)

ЦСП-КНД-60

Спектрометрический гамма-каротаж (СГК)

ЦСП-ГК-С-73/90

Каротаж магнитной восприимчивости
(КМВ)

КМВ-Ц-43

Каппа, ед.СИ-10-5

Рентгенорадиометрический каротаж (РРК)

РРК-43

Содержание элементов, %

Магнитометрия

МСПГ

Каротаж вызванной
поляризации (ВП)

ВПРМ-43
ВПРМ-ГК-43

Элементный состав, %
Содержание урана (CU), %
U, Th, K, %

Полный вектор геомагнитной индукции,
нТл
рк, Омм
ΔU, мВ
поляризуемость, %

Например рациональные комплексы ГИС для поиска и разведки золоторудных
месторождений разрабатываются с учетом специфики их физико-геологических условий.
Золоторудные месторождения возникают преимущественно в районах развития
гранитойдов, небольшое их количество ассоциирует с основными и ультраосновными
породами. Золото образует промышленные концентрации в постмагматических, главным
образом, гидротермальных месторождениях. В экзогенных условиях видимое золото
является очень устойчивым элементом и легко накапливается в россыпях.
Для каждого региона характерны свои физико-геологические особенности
проявления и локализации оруденения, определяющие рациональные комплексы ГИС и
технологии проведения поисковых геолого-геофизических работ. Практически везде в
применяемые комплексы ГИС включаются: стандартный электрический каротаж (КС, ПС),
гамма-каротаж (ГК), кавернометрия, а также каротаж магнитной восприимчивости (КМВ),
вызванной поляризации (ВП), рентгенорадиометрический каротаж (РРК), для выделения
интервалов хромитов в разрезах скважин и оценки содержаний рекомендуются ядерногеофизические методы ГГК-П, ГГК-С и ИНГК-С Применение методов ГИС на урановых
месторождениях регламентируется специальными инструкциями ].
При отработке месторождений урана, в том числе, пластово-инфильтрационных с
применением способа подземного скважинного выщелачивания, ГИС являются основным, а
зачастую и единственным методом получения наиболее полной информации об
особенностях геологического разреза и характеристики уранового оруденения. Так, гаммакаротаж (ГК) позволяет с высокой точностью определять мощность, концентрацию и
стволовые запасы урана, данные электрических методов каротажа (КС, ПС) являются
основными для получения информации о литолого-стратиграфическом строении разреза и
оценки фильтрационных свойств горных пород.
Проблемы прямого определения содержания урана решаются методом каротажа
мгновенных нейтронов деления (КНД), возникающих в результате облучения ураноносной
залежи быстрыми нейтронами с энергией 14 МэВ, испускаемыми импульсным генератором
нейтронов. Быстрые нейтроны замедляются до тепловых энергий, и вызывают деление ядер
урана-235. Определение содержания урана-238 основано на существующем в природе
постоянном соотношении между изотопами урана-235 и урана-238. Таким образом,
применение метода КНД исключает погрешности, вызванные нарушением радиоактивного
равновесия между продуктами распада урана (Ra-226), обусловленном их различной
миграционной способностью.
Аппаратура и технологии ГИС, созданные и развиваемые, направлены на повышение
эффективности разведки и разработки месторождений различных полезных ископаемых. В
настоящее время аппаратурно методические комплексы широко применяются
геофизическими предприятиями в производственном режиме и позволяют решать
актуальные задачи, стоящие перед геологоразведкой.
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ВЛИЯНИЕ ВАРИАЦИЙ РТ-УСЛОВИЙ АСТЕНОСФЕРЫ
НА ИНТЕНСИВНОСТЬ И СПЕКТР РУДОГЕНЕЗА
ИНГУЛЬСКОГО МЕГАБЛОКА УЩ
А. А. Калашник, д-р геол. наук, КЛАНАУ, Кировоград, Украина, kalashnik_anna1@mail.ru
Рассмотрены результаты изучения закономерностей формирования и размещения крупных
месторождений урана, U-V-TR-Sc, лития и тантал-литиевых руд, средних по запасам
месторождений золота в Ингульском мегаблоке Украинского щита (УЩ) с учетом особенностей
глубинного строения литосферы. Представлены принципиально новые факторы формирования
металлогенического разнообразия и интенсивного рудогенеза Ингульского мегаблока УЩ.

INFLUENCE VARIATIONS OF ASTHENOSPHERE’S PT-CONDITIONS
ON INTENSITY AND SPECTRUM OF ORE-FORMING OF THE
INGULSKY MEGABLOCK OF UkrSH
Kalashnyk G. A., Doctor of Geological Sciences (Sc.D.(G)), Kirovograd Flight Academy of
National Aviation University, Kirovograd, Ukraine, kalashnik_anna1@mail.ru
The results of the study of regularities of formation and placement of major uranium, U-V-TR-Sc,
lithium, tantalum-lithium deposits and medium gold deposits in Ingulsky megablock of Ukrainian shield
taking into account the features of deep structure of lithosphere were considered. Principally new factors of
forming of metallogenic variety and intensive ore-forming in Ingulsky megablock of Ukrainian shield are
presented in the article.

Крупным рудным районам различной формационной принадлежности присущи
определенные диапазоны геофизических параметров мантии, отражающие наиболее
оптимальные условия для первичного концентрирования тех или иных рудных компонентов
[1, 5]. В центральной части Ингульского мегаблока пространственно сопряжены крупные
Кировоградский золото-урановорудный район и Шполяно-Ташлыкский редкометальный
рудный район. В западной краевой части Ингульского мегаблока находится АлексеевскоЛысогорский урановорудный район со средними по запасам месторождениями урана калийурановой формации и в восточной краевой части вдоль Криворожско-Кременчугского
глубинного разлома установлены крупные по запасам Желтореченское и Первомайское
U-V-TR-Sc месторождения. Металлогеническая специализация Ингульского мегаблока УЩ
сочетает крупные промышленные месторождения урана, U-V-TR-Sc, лития и средние по
запасам промышленные месторождения золота. Спецификой является проявленность
близсинхронного сопряженного формирования крупных месторождений урана и лития в
западном обрамлении Корсунь-Новомиргородского плутона и Новоукраинского массива
(рис. 1). Кроме того, в восточном обрамлении Новоукраинского массива перекрываются
урановорудные и золоторудные поля, однако при этом проявлена монометальность крупных
месторождений урана в карбонатно-натриевых метасоматитах и средних по запасам
Клинцовского и Юрьевского месторождений золота и существенный временной разрыв их
образования. Спецификой Ингульского мегаблока является также синхронный масштабный
размах
формирования
крупного
монометального
уранового
оруденения
в
среднетемпературных карбонатно-натриевых метасоматитах в Кировоградском и
комплексного U-V-TR-Sc оруденения в Криворожском рудных районах. Условия
локализации уранового оруденения на промышленно урановорудных объектах –
Желтореченском и Первомайском месторождениях Криворожского урановорудного района
имеют принципиальное сходство основных параметров оруденения и особенностей
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распределения урана с промышленными урановорудными объектами Кировоградского
рудного района.

Рис. 1. Схема размещения эндогенных месторождений урана, U-V-TR-Sc и золота
Кировоградской металлогенической области, Li и Та-Li редкометальных месторождений и
рудопроявлений Шполяно-Ташлыкского рудного района, совмещенная с геолого-структурной основой
докембрийских образований (с использованием материалов КП “Кировгеология”)
(AR1): 1 – глубоко метаморфизованные вулканогенно-осадочные формации, 2 – формации эндербитов,
3 – плагиомигматиты и плагиограниты биотитовые и амфибол-биотитовые; (AR2): 4 – конская серия;
5 – формация ремобилизованных плагиогранитов, 6 – регрессивных ультраметаморфических автохтонных и
параавтохтонных гранитов; неоархей (AR3): 7 – метаморфизованные осадочные и вулканогенно-осадочные
формации (бугская, росинско-тикичская серии); палеопротерозой (PR1): 8 – метаморфизованные осадочные и
вулканогенно-осадочные формации (ингуло-ингулецкая, криворожская серии), 9 – ультраметаморфические
плагиомигматиты, 10 – ультраметаморфические мигматиты, 11 –ультраметаморфические граниты;
12 – формация чарнокитоидов, трахитоидных гранитов; формация прогрессивных ультраметаморфических
автохтонных и параавтохтонных: 13 – гранитов, 14 – мигматитов; мезопротерозой (PR2): вулканогенноплутоническая ассоциация: 15 – габбро-сиенитовая формация; формация анортозит-рапакивигранитная
(корсунь-новомиргородский комплекс): 16 – габбро-лабрадориты 17 – граниты рапакиви и рапакивиподобные;
18 – месторождения
урана
в
карбонатно-натриевых
метасоматитах:
1 – Ватутинское,
2 – Новоконстантиновское, 3 – Докучаевское, 4 – Лесное, 5 – Летнее, 6 – Апрельское; 7 – Партизанское;
8 – Щорсовское; 9 – Подгайцевское; 10 – Балашовское; 11 – Северинское; 12 – Лелековское; 13 – Центральное;
14 – Мичуринское; 15 – Северно-Коноплянское; 16 – Западно-Коноплянское; 17 – Восточно-Коноплянское;
18 – Юрьевское; месторождения U-V-TR-Sc в карбонатно-натриевых метасоматитах:19 – Желтореченское,
20 – Первомайское; 19 – калий-урановой формации, 20 – урановорудные районы: 1 – Кировоградский,
2 – Криворожский, 3 – Алексеевско-Лысогорский; 21 – Li и Та-Li месторождения (а): 1 – Полоховское,
2 – Станковатское, 3 – Надия и рудопроявления (б) Шполяно-Ташлыкского редкометального рудного района;
22 – контуры Шполяно-Ташлыкского рудного района; 23 – фосфорно-редкоземельно-уран-ториевые
рудопроявления; 24 – месторождения золота: 1 – Клинцовское, 2 – Юрьевское; разломы: 25 – мантийные,
26 – мантийно-коровые, 27 – крупные локальные
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Отличия минералогического и вещественного состава оруденения (монометальный
характер уранового оруденения в Кировоградском рудном районе и уран-полиметальный
характер оруденения в Криворожском рудном районе) обусловлены полиметальным
характером глубинных источников рудных компонентов в Криворожско-Кременчугской
разломной зоне. Предпосылки к образованию комплексных уран-ванадий-редкоземельноскандиевых месторождений вдоль Криворожско-Кременчугского разлома, по нашему
мнению, связаны с эволюцией системы разноглубинных мантийных очагов первичной
сепарации рудогенных компонентов различной металлогенической специализации в краевой
части аномального сегмента литосферы высокой степени зрелости Ингульского мегаблока
УЩ, общности физико-химических условий концентрирования указанного комплекса
рудогенных компонентов (U-V-TR-Sc) и обусловлены едиными транспортными путями
миграции рудоносных флюидов с астеносферных уровней первичной генерации до
осаждения на геохимических барьерах верхних горизонтов земной коры в периоды
рудообразования.
Анализ
общности
возникновения
пространственной
сопряженности
и
близсинхронного формирования урановорудных объектов Ватутинского рудного поля,
литиевых и комплексных Ta-Li месторождений Полоховского и Станковатского рудных
полей, пространственной сопряженности крупных месторождений урана и средних по
запасам месторождений золота в Кировоградском рудном районе, синхронного
формирования крупных урановых и уран-полиметальных месторождений в Кировоградском
и Криворожском рудных районах, соответственно, позволит выявить новые факторы
формирования интенсивного рудогенеза и металлогенического разнообразия Ингульского
мегаблока Украинского щита.
Для решения этих задач нами использовался комплекс геофизических,
петрологических,
изотопно-геохимических,
радиогеохимических
и
структурногеологических методов исследований.
Использование анализа особенностей глубинного строения литосферы в районах
формирования пространственно сопряженных промышленных месторождений урана, золота
и лития центральной части УЩ позволило нам выявить некоторые особенности физического
состояния глубин, которые влияли на условия интенсивного рудогенеза. Ингульскому
мегаблоку по целому ряду признаков присуща наибольшая степень зрелости на УЩ [2, 4].
Для этого мегаблока характерна максимальная в пределах УЩ мощность литосферы,
достигающая по данным ГСЗ 250 и более километров [7].
По результатам анализа геолого-геофизических и геохимических данных для
близсинхронного
формирования
пространственно
сопряженных
промышленных
месторождений урана в карбонатно-натриевых метасоматитах Ватутинского рудного поля,
промышленных месторождений лития и комплексных Li-Ta руд Полоховского и
Станковатского рудных полей с попутными Be, Nb, Rb, Cs, Sn компонентами в рудах, Р-TRU-Th рудопроявлений важное значение имели следующие предпосылки. Общность физикохимических свойств указанных элементов, переменная валентность, склонность к
образованию комплексных соединений, в том числе оксигалоидных, высокое сродство к
кислороду и фтору, очень высокая фторофильность и способность к инверсии форм
миграции определяли сходство РТ-условий первичной масштабной сепарации отдельных
рудогенных компонентов в мантии. Возникновение пространственно и временно
сопряженных рудных полей Ватутинского уранового и Полоховского и Станковатского
редкометальных
обусловлено
локальными
неоднородностями
(структурными,
термобароградиентными) региональной астеносферной ловушки в подошве литосферы
Ингульского мегаблока высокой степени зрелости. Их пространственное разобщение
обусловлено различной реакцией урана и лития с сопутствующими компонентами на
колебания физико-химических параметров в астеносфере. При высоких бароградиентных
условиях в подошве Ингульского мегаблока на астеносферном уровне происходила
интенсивная разнонаправленная миграция лития с попутными компонентами Ta, Nb, Rb, Cs,
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Sn, Be в составе глубинного фторидно-натриевого флюида, с последующим смещением для
литиевых с Be, Ta, Nb, Rb, Cs, Sn пегматитов – с галлоидно-кремнекислыми растворами в
остаточных коровых очагах. Для промышленного уранового оруденения в карбонатнонатриевых метасоматитах на начальной стадии главенствующую роль играли галлоиднонатриевые флюиды (фторидные и хлоридные), на заключительной стадии рудообразования
главенствующее воздействие имели углекислые растворы [2, 6], сформировавшиеся
вследствие инверсии форм переноса урана при подъеме на пути миграции, связанной с
изменением состава, свойств, падением температуры, давления мантийного флюида.
Тесная связь путей миграции ураноносных и литиеносных с попутными
компонентами флюидов, частичное совпадение областей их совместного концентрирования
в единый временной интервал в тесной связи с Звенигородско-Анновским разломом
транслитосферного проникновения и узлами его пересечения с дизъюнктивами СубботскоМошоринского широтного разлома оказалось возможным в результате разделения
мантийных флюидов при их генерации в краевой западной части астеносферной ловушки
подошвы Ингульского мегаблока высокой степени зрелости под воздействием аномально
выраженного градиента термобарических полей. Для условий неполного обособления урана
и лития в комплексных карбонатно-натриевых флюидов, частично обогащенных фтором
стало возможным совместное накопление наряду с ураном и торием ряда редких элементов –
лития, рубидия, бериллия в фосфорно-редкоземельно-уран-ториевых метасоматитах. В этом
случае монометальная специализация достигнута не была, но и масштабы формирования
таких объектов весьма далеки от промышленных и тем более от крупных по запасам. Это
локальные мелкие флюидопотоки промежуточной стадии, приуроченные к зонам разломов
транслитосферной проницаемости, не достигшие масштабной монометальной рудной
специализации вследствие непостоянства вариаций РТ-условий.
Уран по сочетанию большого заряда, координационного числа и размеру иона не
похож ни на один из компонентов сформированного парагенезиса Первомайского и
Желтореченского комплексных (Fe-U-V-TR-Sc) месторождений. Однако ассоциация этих
элементов в рудах обусловлена их физико-химическими общностями. V проявляет высокую
степень сродства к галогенам, образуя целый ряд галогенидов и оксогалогенидов.
Склонность V к образованию галогенидов способствует его высокой миграции в мантии, чем
вероятно объясняется его тесная связь с U, характеризующимся высоко проявленными оксии фторофильными свойствами и также с ТR. В отличие от U, V и TR, менее подвижны в
мантии Sc и Fe [8]. Однако Sc, Y, La и лантаноиды близки по химическим и физическим
свойствам. В связи с тем, что по свойствам скандий близок к Fe2+, TR, Hf, Th, U, Zr, основная
его масса рассеивается в минералах, содержащих эти элементы. Имеет место изовалентное
замещение скандием элементов группы TR, особенно в существенно иттриевых минералах.
Для V, Sc в эндогенных процессах характерны галогенные комплексы, которые характерны и
для U.
Комплексные
скандий-ванадий-редкометальные
руды
в
Криворожском
урановорудном районе пространственно и генетически связаны с зональными телами
натриевых метасоматитов [6]. Рудолокализующей скандиевой формацией являются
карбонатно(Mg, Ca)-щелочные (Na) метасоматиты, которые являясь полиминеральными
породами, вмещают разности, обогащенные богатой ассоциацией химических элементов и
потому являются комплексными рудами с промышленными концентрациями Sc, V, Zr, TR, P,
U [7]. Подобно монометальным месторождениям урана Кировоградского рудного района,
U-V-TR-Sc месторождения Криворожского рудного района имеют наложенный
эпигенетический характер по отношению к структурно-формационным комплексам земной
коры, проявляют выраженную связь с особенностями строения глубинных оболочек Земли.
Возникновение максимальных градиентов РТ-условий в краевой части аномального сегмента
литосферы высокой степени зрелости Ингульского мегаблока на границе со
Среднеприднепровским мегаблоком обеспечивало масштабное перераспределение рудных
компонентов в астеносфере, а сходство реакции на создававшиеся градиенты давления и
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температур U, V, TR, Sc привело к их наиболее значительной комплексной концентрации в
сформировавшейся глубинной астеносферной ловушке.
Золоторудные поля, вмещающие Клинцовское и Юрьевское промышленные
месторождения золота сопряжены и перекрываются со структурами Мичуринского,
Юрьевского и Лелековского урановорудных полей, являются проекцией на земную
поверхность астеносферной ловушки с вероятной предрудной концентрацией золоторудных
флюидов в ее пределах. При благоприятной флюидопроницаемости среды в периоды
тектонических активизаций, обеспечивался подъем на верхние этажи земной коры
золотоносных флюидов (флюидизатов) в составе восходящего флюидного потока в период
1,975-1,970 млрд лет и впоследствии ураноносных флюидов в период 1,80–1,75 млрд лет [9].
При рассмотрении генезиса золоторудных месторождений наиболее дискуссионным
остается вопрос об источнике металла. Природа источника рудогенных компонентов при
формировании Клинцовского и Юрьевского месторождений также является предметом
дискуссий. В ряде публикаций отображены представления различных исследователей [9]
о возможных механизмах золоторудного процесса Кировоградского рудного района.
Клинцовское месторождение золота, локализованное в зоне Кировоградского разлома
связывают с мантийными источниками рудогенных компонентов, раскрытыми этим
разломом [9]. Проникновению рудоносных флюидов (или флюидизатов) при формировании
Юрьевского месторождения золота способствовали тектонические структуры, в которых
происходила метасоматическая и гидротермальная переработка вмещающих пород
и локализация руд.
Проявленность антагонизма U-Au при формировании промышленных месторождений
урана и золота в Кировоградском рудном районе свидетельствует о разных факторах,
контролировавших их первичное астеносферное концентрирование, генерацию
специализированных рудоносных мантийных флюидов, различие времени миграции с
мантийного уровня на верхние горизонты земной коры. Пространственная сопряженность
месторождений урана и месторождений золота обусловлена связью с единой астеносферной
ловушкой и обусловлена общностью путей разновременной миграции по одним и тем же
разломным структурам мантийного проникновения и узлов их пересечения. Смена
металлогенической специализации монометальных рудных формаций в Кировоградском
рудном районе (золото, затем уран), первичное концентрирование которых связано с единой
астеносферной ловушкой, подчинено общему ходу эволюции Земли и проявленности
мантийных процессов в Ингульском мегаблоке УЩ высокой степени зрелости.
Месторождения урана и золота Кировоградского рудного района, Li и Ta-Li
месторождения Шполяно-Ташлыкского рудного района, U-V-TR-Sc месторождения
Криворожского рудного района имеют наложенный эпигенетический характер по
отношению к структурно-формационным комплексам земной коры, проявляют выраженную
связь с особенностями строения глубинных оболочек Земли. Пространственная
сопряженность месторождений урана, лития и золота в центральной части Ингульского
мегаблока обусловлена связью с единой региональной астеносферной ловушкой и
общностью путей близсинхронной миграции по одним и тем же разломным структурам
мантийного проникновения и узлов их пересечения (рис. 1).
Важнейшими факторами интенсивного рудогенеза и формирования сопряженных
крупных месторождений урана в карбонатно-натриевых метасоматитах, крупных
месторождений лития в редкометальных пегматитах, месторождений золота в центральной
части Ингульского мегаблока УЩ и крупных месторождений U-V-TR-Sc в его краевой части
являются: 1) значительная (до 250 км) мощность литосферы, обеспечивавшая возникновение
астеносферных ловушек с РТ-условиями, оптимальными для длительной масштабной
мантийной сепарации качественно близких по химизму рудогенных компонентов с
высокими оксифторофильными свойствами; 2) эволюция системы разноглубинных
мантийных очагов первичной сепарации рудогенных компонентов различной
металлогенической специализации вследствие глобальных мантийных процессов
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(периодическая дегазация ядра и мантии); 3) наличие локальных латеральных зон
скачкообразной вариации РТ-условий, достаточной для разделения и масштабного
избирательного концентрирования отдельных рудных компонентов в локальных
астеносферных ловушках с последующим формированием сопряженных разнотипных
рудных месторождений; 4) локальная транслитосферная проницаемость разломов,
обеспечивавшая периодический вынос геохимически специализированных разнородных
флюидов; 5) формирование в РТ-градиентных зонах астеносферы, подстилающей
литосферные сегменты высокой степени зрелости условий, обеспечивавших изменения
составов мантийных флюидов и инверсию форм переноса рудогенных компонентов к
верхним горизонтам земной коры по одним и тем же разломам транслитосферного
проникновения.
Предпосылки к образованию комплексных крупных месторождений в Ингульском
мегаблоке, по нашему мнению, связаны: 1) с эволюцией системы разноглубинных
мантийных очагов первичной сепарации рудогенных компонентов различной
металлогенической специализации аномального сегмента литосферы высокой степени
зрелости Ингульского мегаблока УЩ, 2) с общностью физико-химических условий
концентрирования комплекса рудогенных компонентов и 3) обусловлены едиными
транспортными путями миграции рудоносных флюидов с астеносферных уровней первичной
генерации до осаждения на геохимических барьерах верхних горизонтов земной коры в
периоды рудообразования.
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ЗАХІДНИЙ ДОНБАС – УНІКАЛЬНИЙ ГАЗО - МЕТАНОВУГІЛЬНИЙ
РЕГІОН ДОНЕЦЬКОГО БАСЕЙНУ
М. І. Карелов., І. М. Шайдорова., ДРГП «Донецькгеологія», м. Бахмут, Україна, dongeo@ukr.net
Показано, что Западный Донбасс – уникальный метаноугольный регион Донбасса, где
геологические условия благоприятны как для формирования ловушек свободных углеводородных
газов, так и для проведения предварительной и попутной дегазации угольных пластов и вмещающих
пород при эксплуатации угольных месторождений.

THE WESTERN DONBAS IS AN UNIGUE GAS – METHANE AND COAL
REGІON OF THE DONETSK BASIN
Karelov M.I., Shaydorova I.M., SRGE “Donetskgeology”, the city of Bakhmut, Ukraine,
dongeo@ukr.net
It has been shown that the Western Donbas - Unique CBM Donbas region, where geological
conditions are favorable for the formation of traps available hydrocarbon gases, and for preliminary and
concurrent degassing coal beds and host rocks in the operation of coal deposits.

Вступ
Західний Донбас – це полоса вугленосних відкладів нижнього та середнього карбону
протяжністю до 200 км при ширині по падінню 40 – 60 км від ст. Межова на сході до р.
Ворскла на заході. Розташований на північному схилі Українського кристалічного щита
(УКЩ), Західний Донбас межує на сході з Красноармійським (Покровським) вугленосним
районом, а західна межа прийнята по Ворсклинському скиду. Південною межею є вихід
вугленосної товщі порід візейського ярусу під кайнозойські відклади. Північну межу
Західного Донбасу умовно проводять по ізогіпсі мінус 1600 м в зоні занурення верхнього
робочого вугільного пласта в центральному грабені Дніпровсько-Донецької западини (ДДЗ).
Виклад основного матеріалу
В структурному відношенні Західний Донбас представляє типову монокліналь з
пологим падінням порід в північно-східному напрямку під кутами 2 – 50. Основним видом
тектонічних порушень є ступінчасті скиди з аплітудою зміщення порід від 10-15 м
до 300-350 м. Спостерігаються малоамплітудні порушення (рис. 1).
Великі і середні скиди утворюють характерну блокову структуру регіону і нерідко є
межами шахтних полів і вуглепромислових ділянок.
Стратиграфічний
розріз
продуктивної
товщі
представлений
нижньокам'яновугільними відкладами самарської світи серпуховського ярусу і середньокам'яновугільними відкладами московського і башкірського ярусів. Велика перерва в
осадовому накопиченні у візейський час обумовлює на території від м. Новомосковськ до
м. Петріківка безпосередній вихід на докайнозойську поверхню відкладів нижнього та
середнього карбону.
Основною продуктивною світою в нижньому карбоні є свита С13 – «самарська», в
розрізі якої виявлено до 20 робочих вугільних пластів; у середньому карбоні вугленосна
товща вміщує до 30 вугільних пластів – від світи від С20 (амвросієвська) до світи
С27 (московська).
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Вугільні пласти характеризуються неглибоким заляганням: до 50% балансових
запасів підраховане на глибинах до 600 м, 25% запасів – від 600 до 900 м, а на глибині понад
за 1200 м обліковується тільки 6% запасів.

Рис. 1. Оглядова геолого-промислова карта Дніпропетровської області Західного Донбасу

За марочним складом вугілля є газовим та довгополум'яним. Метаморфізм вугілля
нижнього карбону зменшується із сходу на захід: від газово-жирних на сході до перехідних і
бурих – на заході; а середнього карбону – від газових до бурих.
Західний Донбас відноситься до числа районів, що безпосередньо межують з СхідноУкраїнською нафтогазоносною провінцією ДДЗ і тому одночасно відноситься як до
вугільних, так і газових родовищ (таблиця 1).
Вугленосні відклади Західного Донбасу характеризуються:
- високою газоносністю карбону на малих глибинах (вміст метану в вугіллі
3
10м / т.с.б.м. і більше на глибинах 300-500 м.);
- розвитком порових колекторів і зон розущільнення в породах;
- пластовим тиском вільних газів в пастках, близьким до гідростатичного або трохи
вище гідростатичного;
- різноманіттям форм пасток;
- наявністю нафто-газопроявлень по всій площі Західного Донбасу;
- переважно глинистим складом порід розрізу, що зумовило значне
поширення регіональних і субрегіональних покришок і газоупорів;
- частим літологічним заміщенням пісковиків в плані і розрізі непроникними або
слабо проникними породами - аргілітами і алевролітами;
- високими фільтраційно-ємнісними властивостями піщаних колекторів;
- наявністю тектонічних порушень, які закольматовані глинистим матеріалом і є
водогазонепроникними екранами;
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- утрудненою циркуляцією підземних вод, що підтверджується їх високою
мінералізацією (досягає значень 40-60г / дм3).
Ніжньокарбонова вугленосна товща відрізняється значними коливаннями температур
(від 22 до 74о С), що пояснюється складною блоковою будовою площі. Позитивні
температурні аномалії збігаються по площі з ділянками підвищеної газоносності
вугленосних відкладів. Збільшення значень теплофізичних характеристик починається із
зростанням метаморфізму кам'яновугільних відкладів.
Таблиця 1. Співставлення продуктивних горизонтів пісковиків газових родовищ південної
прибортової зони ДДЗ з їх аналогами в Західному Донбасі

Система,
відділ

Ярус

Під’ярус

Світа

Біостратигр
афічна
зона,
підзона

Індекс
продуктивних
газових
горизонтів

1
Кам’яновугільна
система,
середній
відділ С2

2
Московський
С2
Башкірський

3
верхній нижній
нижній

4
Горлівська
С27
Амвросіївс
ька світа
C20 (Е)

5
С2t

6
М4

С2kt

Кам’яновугільна
система,
нижній
відділ
С1

Серпуховськи
й

Нижній

С1-24(Д)
кальміуськ
а

С1vg2 – C1nd1

Візейський
С1

ВерхньоВізейськ
ий

С13(С)
самарська

С1vg2 – C1nd1

С12(В)

С1vg1
С1 d2 – C1vc

Б-1
Б-2
Б-5
Б-6
Б-8-Б-12
Н-2 (С-2)
Н-3 (С-3)
Н-5 (С-5)
Н-9 (С-9)
В-7
В-6
В-9
В-10
В-11
В-12
В-13
В-14
B-26
B-27
B-28
B-29
B-30
T-4
T-5
T-6
T-7
T-8
T-9-16
T-17

v

С1vа – C1vd
Турнейський
С1

ВерхньоТурнейсь
кий

С11(А)

С1tb-d

НижньоТурнейсь
кий

С11(А)

С1ta

Індекс
пісковиків за
зведеним
стратиграфіч
ний
розрізом
Західного
Донбасу
7
m5Sm6
Е9SF1
Е6SЕ7
Е1SЕ3
Д4SД2в
Д2вSД1ов
Д1овSД13в
Д1SC5
С4 S C102H
С74 S C7B
С63 S C3
С6 S C5
С42 S C41
С4 S C3
С21 S C11
С1 S

Перераховані чинники визначають сприятливі умови, як для формування пасток
вільних вуглеводневих газів, так і для проведення завчасної і супутньої дегазації вугільних
пластів і порід при експлуатації вугільних родовищ
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Результатами досліджень і багаторічним досвідом геологорозвідувальних робіт в
умовах Західного Донбасу встановлено такі пошукові ознаки малих покладів вільних
вуглеводневих газів (ВВГ).
1.Присутність в розрізі регіональних колекторів.
2.Широкий розвиток регіональних і субрегіональних покришок і газоупорів.
3.Наявність пасток вільних вуглеводневих газів: литологічних, тектонічних, літологотектонічних, структурно-літологічних тощо.
4.Геолого-геохімічні ознаки:
а) висока мінералізація пластових вод (С≥40-60г / дм3), вміст в їх складі йоду і брому;
б) наявність теплових аномалій, які свідчать про активне накопиченяі і міграцію
флюїдів;
в) підвищений вміст гелію (більше 0,1%) і знижена концентрація СО2 (в середньому
менше 0,6%), присутність в складі газу важких вуглеводнів.
5.Геофізичні ознаки:
а) питомий опір газоносних горизонтів - 10-12ом.м проти 2-7ом.м - водоносних;
б) підвищений характер проникнення фільтрату бурового розчину в пласт (питомий
опір ρк зони проникнення перевищує питомий опір пласта-колектора), що пов'язано з
високою мінералізацією пластових вод і низькою мінералізацією бурового розчину;
в) параметр насичення Рн ≥2-2,5;
6.Геолого-промислові ознаки:
а) рівність тиску насичення пластових вод і пластового тиску (необхідна умова для
виділення газу у вільному стані);
б) пластові тиски близькі до гидростатическим або незначно перевищують їх;
в) при опробуванні ІП КВІ-65 приплив пластового флюїду має постійний або
зростаючий характер, причому зростання тиску у відкритий період випробування може не
спостерігатися. Можливе повернення фільтрату бурового розчину, який проник в колектор в
процесі буріння і промивання стовбура свердловини;
г) фактичний газовий чинник перевищує значення максимально можливого насичення
пластової води метаном. [3].
Висновки
Висока газонасиченість і нерівномірний розподіл природних газів у товщі нижнього
карбону обумовлені наступними чинниками: особливостями геологічної будови Західного
Донбасу, метаморфізмом вугілля, їх речовинним складом і глибиною залягання, тектонічною
будовою району, літологічним складом вміщуючих порід, гідрогеологічними та
геотермічними умовами.
За вивченими геологічними особливостями надра Західного Донбасу є сприятливими
як для формування пасток вільних ВВГ, так і для проведення завчасної і супутньої дегазації
вугільних пластів і вміщуючих порід в процесі експлуатації вугільних родовищ.
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Я. Я. Климович, голова правління ПАТ “НАК “ Надра України””, м. Київ, Україна, e-mail:
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Д. О. Горішній, директор департаменту науки та виробництва, ДП
“Укрнаукагеоцентр” Полтава, Україна, poltavargp@ukr.net
Висвітлено перспективи видобутку вуглеводнів в Україні, стан запасів і ресурсів. Наведено
головні способи збільшення ресурсної бази країни завдяки традиційним і нетрадиційним покладам
вуглеводнів та пропозиції щодо вдосконалення законодавчої бази.

DEVELOPMENT OPTIONS FOR GEOLOGICAL EXPLORATION WORKS
FOR OIL AND GAS IN UKRAINE
Y. Y. Klymovych, Chairman of the Management Board of NJSC “Nadra Ukrayny”, Kyiv,
Ukraine, e-mail: post@nadraukrayny.com.ua
P. S. Golub, academician of UOGA, General director of SE “Ukrnaukageocenter”, Poltava,
Ukraine, e-mail: poltavargp@ukr.net
D. O. Gorishniy, chief of the department of science and production, SE “Ukrnaukageocenter”,
Poltava, Ukraine, e-mail: poltavargp@ukr.net
The article deals with prospects of hydrocarbon production in Ukraine, with the current state of
reserves and resources. In it we brought up main options to add up to resource potential of the country,
including conventional and unconventional hydrocarbon deposits, and provided suggestions for improving
legislative framework.

На сьогодні НАК “Надра України” є однією з провідних компаній в галузі, що
об’єднує 11 геологорозвідувальних та спеціалізованих підприємств, і реалізує інтереси
держави та здійснює інвестиційні проекти у геологорозвідувальній галузі на території
України.
Володіючи необхідними професійними кадрами, сучасним обладнанням, та власними
методиками НАК “Надра України” проводить спеціалізовані роботи з повного комплексу
геологорозвідувальних робіт на нафту і газ та інші види корисних копалин, від планування
перспективних напрямів ГРР до промислової розробки покладів та родовищ.
Територія України займає близько 0,5 % земної суші, а в її надрах, за оцінкою
вітчизняних фахівців-геологів, знаходиться близько 5 % світових запасів корисних копалин.
Станом на 2016 рік в Україні відкрито 411 традиційних родовищ нафти і газу, балансові
(залишкові) запаси яких становлять: 975 млрд м3 газу та 187 млн т нафти і газового
конденсату. При цьому, їх перспективні та прогнозні ресурси оцінені в обсязі 5,7 трлн м3 в
газовому еквіваленті.
Стосовно нафти та природного газу, на сьогодні, за даними Держгеоінформ, в Україні
всього видобуто 2,5 млрд т умовного палива, що складає 26, % від загальної початкової
оцінки вуглеводневого потенціалу Східного, Західного та Південного нафтогазовидобувних
регіонів.
Тим не менше, сучасний видобуток вуглеводневої сировини не задовольняє потреб
Держави. А це означає, що сьогоденна проблема ефективності геологорозвідувальних робіт
на нафту і газ та раціонального освоєння розвіданих запасів видобувних регіонів України
досягла свого критичного рівня.
Звичайно, складність в пошуках нових традиційних покладів вуглеводнів та
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нарощування видобутку зумовлена, в першу чергу, геологічними чинниками (мінливістю
порід-колекторів по площі і розрізу, їх поліморфністю і не традиційністю структурних форм,
що мають домінантне значення на сучасному, складному етапі пошукових робіт), та
надзвичайною виснаженістю родовищ через інтенсивну і не завжди раціональну їх розробку.
Водночас, не менш важливу (негативну) роль у цьому відіграє економічний чинник і
недосконале законодавство.
Розробками В. О. Федишина і М. Ю. Нестеренка та інших науковців, практичними
напрацюваннями фахівців НАК “Надра України” доведено, що не надра вичерпані, а відсутні
необхідні, новітні теоретичні розробки по збільшенню потенційних можливостей
нафтогазовидобувних регіонів України та їх своєчасне впровадження.
За результатами комплексного аналізу геолого-геофізичних матеріалів та додаткових
досліджень в ДП “Укрнаукагеоцентр” визначені основні першочергові напрямки, з якими
пов’язані перспективи нарощування видобутку вуглеводнів з традиційних покладів та
родовищ:
1) Великі та надвеликі глибини (5,0–7,0 км). Прикладом буріння свердловини на
глибокозанурені поклади вуглеводнів є свердловина № 17 Семиренківського родовища, в
якій з найбільшої в Україні глибини (понад 6 500 м) отримані промислові притоки газу.
2) Рифогенно-карбонатні осадові комплекси південної та північної прибортових
частин ДДЗ. Сумарна оцінка їх ресурсів становить близько 500 млрд м3 газу.
3) Приштокові зони Дніпровсько-Донецької западини.
4) Розущільнені породи кристалічного фундаменту на глибинах до 4,5 км, з якими
пов’язується до 2,5 трлн м3 газу.
5) Пропущені поклади невеликих глибин (0,5–1,0 км) над відкритими родовищами
ВВ (пласти, що не вивчалися детальним комплексом ГДС за відсутністю необхідних на той
час методів).
6) Важковидобувні запаси ВВ.
Одним з резервів, а можливо і стратегічним курсом на поповнення ресурсної бази
держави є нетрадиційні поклади ВВ: газ ущільнених колекторів, газ центрально-басейнового
типу, газ сланцевих товщ, газ-метан вугільних пластів та інші.
Потенційні ресурси газу ущільнених порід-колекторів оцінюються, що найменше, в
5,0 трлн м3, ресурси центрально-басейнового газу, тільки по Східному регіону, становлять
біля 8,5 трлн м3. Прогнозні ресурси сланцевого газу в межах центральної та південно-східної
частини ДДЗ становлять 9,4 трлн м3, Західного регіону – 4,9 трлн м3. Перспективи
вуглеводнів пов′язуються, також, з вугільним газом шахтних полів Донбасу – 11,9 трлн м3 в
інтервалі глибин від 500 до 1 800 м. Крім того, ресурси газу газогідратних утворень, у межах
Української частини акваторії Чорного моря, оцінені в обсязі близько 7,0 трлн м3.
Таким чином, сумарні нерозвідані ресурси вуглеводневої сировини з нетрадиційних
покладів, в цілому по Україні, складають понад 46 трлн м3 газу.
Слід особливо зазначити, що освоєння такого величезного ресурсного потенціалу
неможливе без глибокого, всебічного наукового супроводження геологорозвідувальних
робіт, як по складанню науково-виробничих програм, так і процесу їх реалізації.
Враховуючи, що визначальну роль в успішності та геолого-економічній ефективності
геологорозвідувальних робіт на всіх їх етапах і стадіях продовжують відігравати тематичноаналітичні дослідження, значна частина тематичних робіт підприємств НАК “Надра
України” переорієнтована у відповідності до сучасних вимог – пошуків покладів в
переважно складно побудованих структурних формах та малоамплітудних переривчастоконседиментаційних занурених антиклінальних підняттях.
В останні роки значно зменшились обсяги та ефективність пошукового буріння,
кількість відкритих покладів та родовищ вуглеводнів, що призводить до погіршення стану
ресурсної бази країни. В сучасних умовах успішне та високоефективне проведення
геологорозвідувальних робіт, відповідно стрімке зростання приростів запасів, як традиційних
вуглеводнів так і не традиційних, можливе лише за умов застосування нових методичних
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прийомів ведення ГРР, новітніх технологій буріння та залучення спеціалізованих наукововиробничих геологічних підприємств для реалізації потужного вуглеводневого потенціалу
України.
На основі детального аналізу геолого-геофізичних матеріалів підприємствами
Компанії обґрунтовані перспективні ділянки надр, як на традиційні, так і нетрадиційні
поклади ВВ, розроблені інвестиційні проекти для проведення геологорозвідувальних робіт.
Тобто, нарощування ресурсної бази ВВ було і є основним та першочерговим завдання НАК
“Надра України”.
Але власне геологічні аспекти пошуків, як традиційних так і нетрадиційних покладів,
не єдине проблемне питання, існують економічна та політична складові геологічної галузі в
цілому, а саме – відсутність достатніх капіталовкладень.
Країна потребує газ власного видобутку, а навколо питання ущільнених колекторів та
сланцевого газу досі точиться запекла політична дискусія (проросійська пропаганда та
екологічні спекуляції вітчизняних політиків щодо впливу на навколишнє середовище), яка
перешкоджає створенню адекватних умов для використання цих стратегічно важливих
джерел вуглеводнів.
В умовах економічного спаду, низьких закупівельних цін на нафту та високого
податкового навантаження, на межі рентабельності знаходяться багато діючих традиційних
проектів, що відвертає інтерес інвесторів до капіталовкладень та освоєння нових об’єктів.
Не вирішене законодавче забезпечення видобутку важковидобувних вуглеводнів –
в’язкої нафти, газу ущільнених колекторів та ін. для приватних підприємств. Зокрема, 2 %
пільгою за додаткові обсяги видобутої “важковидобувної” вуглеводневої сировини мають
право скористатися лише підприємства з часткою держави понад 25 % (згідно постанови
КМУ № 838 від 07.11. 2013 року). Крім того, до важковидобувних необхідно віднести усі
нетрадиційні поклади та збільшити пільгу до забезпечення рентабельності видобутку
вуглеводнів. Знижена рентна ставка значно прискорить їх вивчення та залучення до
розробки.
Крім того, видобувним підприємствам необхідно:
1. Прискорити темпи дорозвідки діючих родовищ, що дозволить збільшити дуже
низькі темпи їх розробки (1,9 % порівняно до світових, що становлять близько 10 %).
2. Прийняти всі міри для впровадження сучасних технологій підвищення коефіцієнтів
вуглеводневилучення.
Водночас, неврегульована позиція в Податковому кодексі України щодо ставок
рентної плати за користування надрами для видобування ВВ позабалансових категорій.
Визначений понижуючий коефіцієнт (0,95–0,96) є високим і фактично не стимулює
надрокористувача застосовувати технології інтенсифікації видобутку для підвищення
коефіцієнту вилучення вуглеводнів.
Наші надра мають величезний потенціал і при розумному, активному, творчому
підході ми можемо не тільки зберегти об’єми видобутку вуглеводнів, а й наростити до
кількості, яка повністю забезпечить нашу економіку власною сировиною. Зрозуміло, що всі
економічно доцільні заходи для збільшення мінерально-сировинної бази Держави будуть
виправдані тільки за умови екологічної безпеки і раціонального використання надр.
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ РЕГІОНАЛЬНОГО
МОНІТОРИНГУ ПІДЗЕМНИХ ВОД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
В УМОВАХ АТО
А. С. Костюченко Державне регіональне геологічне підприємство «Донецькгеологія»
(«ДонецькДРГП»), м. Бахмут, Україна, dongeo@ukr.net
Донецька область є промислово розвиненим та густонаселеним регіоном України. Висока
концентрація виробництва, транспортної інфраструктури в умовах значної густоти населення
створили надзвичайно високе техногенне і антропогенне навантаження на довкілля. В таких умовах
вкрай важливою стає необхідність проведення всебічного та об’єктивного моніторингу стану
навколишнього природного середовища (НПС) взагалі та стану підземних вод зокрема. З початком
Антитерористичної операції (АТО) на частині території Донецької області, що не контролюється
державною владою України, виникли ризики розвитку низки негативних процесів, зокрема через
неконтрольоване затоплення вугільних шахт регіону: змін гідродинамічного та геохімічного режиму
підземних вод, «витиснення» на поверхню шахтного метану тощо.

PECULIARITY OF FUNCTIONING REGION’S MONITORING SYSTEM
OF UNDERGROUND WATER IN DONETSK REGION IN TERM OF ATO
A. Kostyuchenko State regional geological enterprise "Donetskgeologiya" ("DonetskSRGE")
Bakhmut, Ukraine, dongeo@ukr.net
Donetsk region is densely populated and industrialized region of Ukraine. The high concentration of
production and transport infrastructure in the face of considerable population density created an extremely
high technological and human pressure on the environment. In such circumstances, it becomes crucial need
for comprehensive and objective monitoring of the environment in general and state of groundwater in
particular. From the beginning of anti-terrorist operation (ATO) in Donetsk region, which is not controlled
by the government of Ukraine, there were risks of a number of negative processes, in particular due to
uncontrolled flooding of coal mines in the region, changes in hydrodynamic and geochemical regime of
underground water, "crowding out" on the surface of CMM etc.

Вступ.
У відповідності до Закону України „Про охорону навколишнього природного
середовища" (ст.20, 22); Положенням про державну систему моніторингу довкілля
(Постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.1998 №391) та Концепцією Державної
програми проведення моніторингу навколишнього природного середовища (Розпорядження
Кабінету Міністрів України від 30.12.2004 №992-р) моніторинг стану навколишнього
природного середовища (НПС) взагалі, та підземних вод зокрема, має проводитись на трьох
рівнях за територіальним принципом: загальнодержавному, регіональному і локальному
(об’єктовому).
Зараз ДРГП «Донецькгеологія», в рамках державної системи моніторингу довкілля
(загальнодержавний рівень) проводить систематичні спостереження за режимом підземних
вод області переважно в природних умовах (тобто за межами впливу джерел забруднення).
Спостереження за станом підземних вод (моніторинг локального рівня) проводяться в
безпосередній близькості від потенційних джерел забруднення підземних вод, шляхом
проведення
підприємствами-забруднювачами спостережень на відомчих мережах.
Регіональний рівень моніторингу стану підземних вод, що охоплює пріоритетні напрямки та
завдання в масштабах територіального регіону (області), на думку автора, має бути
своєрідною «золотою серединою»
між загальнодержавним та локальним рівнями
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моніторингу стану підземних вод – тобто визначити вплив поодиноких джерел забруднення
на сучасний стан підземних вод регіону його динаміку і зміни в найближчому
майбутньому.
З початком АТО на частині території Донецької області, що не контролюється
державною владою України, частково або повністю перестали функціонувати служби що
відповідають за моніторинг стану НПС та підземних вод зокрема. Більшу частину інформації
про стан навколишнього середовища доводиться добувати із «неофіційних» джерел. Однією
з найбільших загроз є неконтрольоване затоплення шахт, що може призвести до низки
негативних наслідків: змін гідродинамічного та геохімічного режиму підземних вод,
«витиснення» на поверхню шахтного метану та ін. Так за не підтвердженою інформацією,
що надходить від місцевих мешканців, в теперішній час,
на території тимчасово
окупованого м. Горлівка відкачка шахтних вод ведеться лише із виробок шахти «ім.
Гайового», інші шахти («ім. Леніна», «Кочегарка», ім. «К.Маркса», «Кіндратівна»)
затоплюються підземними водами. В безпосередній близькості від території міста, на
території звалища
колишнього Горлівського хімічного заводу, фахівцями
ДРГП
«Донецькгеологія», в 2011р. виявлені осередки забруднення з надзвичайно небезпечним
вмістом в підземних водах першого від поверхні водоносного горизонту органічних сполук
(фенол, бензол, хлорбензол, толуол). Перевищення ГДК по органічним сполукам від 2,5 до
більше ніж в 1000 разів, забруднення елементами 1 класу небезпеки (миш’як, фтор, кадмій)
перевищує ГДК в 2,4-6 разів. Не контрольоване затоплення гірських виробок поблизу цього
осередку забруднення може призвести до збільшення його площі в рази.

мал. 1 Схема забруднення водоносних горизонтів в межах могильника Горлівського хімічного заводу

Не прогнозованою є ситуація із шахтою «Юнком» та сумнозвісним об’єктом «Кліваж»
– в разі його неконтрольованого затоплення в підземні води можуть потрапити радіоактивні
сполуки. Критична екологічна ситуація, що склалась на тимчасово не підконтрольній
державній владі України, частини Донецької області, викликає значне занепокоєння і
повинна вирішуватись керівництвом країни та області із залученням міжнародних фахівців
під егідою моніторингової місії ОБСЕ та інших міжнародних організацій.
Основна частина.
З метою організації та впровадження в життя ефективної системи моніторингу стану
підземних вод регіонального рівня в Донецькій області ДРГП «Донецькгеологія» була
розроблена та представлена на науково-практичній конференції «Розвиток державної
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системи моніторингу довкілля в Донецькій області» програма «Регіонального моніторингу
підземних вод Донецької області на 2016-2020рр.» Програмою передбачені наступні
основні завдання:
• Вивчення регіональних закономірностей багаторічного природного і порушеного
господарською діяльністю режиму, балансу мінерального і хімічного складу
підземних вод з метою своєчасного виявлення та мінімізації негативних наслідків
антропогенного впливу на підземні води;
• Створення та ведення банків даних і забезпечення інформаційного обміну між
суб’єктами регіональної (обласної) системи моніторингу довкілля;
• Спостереження і контроль за рівнем забруднення і виснаження підземних вод у
районах мінімального впливу (фонові спостереження) і в місцях, схильних до
антропогенного впливу;
Відповідно до мети програми для вирішення поставлених задач планується проводити
наступні види робіт:
• Стаціонарні спостереження за рівнем, температурою та хімічним складом підземних
вод у пунктах спостережної мережі;
• Відновлення та прокачування спостережних свердловин;
• Опробування та лабораторні дослідження;
• Поточна обробка матеріалів польових робіт, створення та поповнення бази даних
моніторингу підземних вод регіонального рівня;
• Збір інформації про джерела забруднення підземних вод;
• Узагальнення отриманих результатів, визначення та оцінка стану підземних вод;
• Складання щорічного інформаційного звіту
Основою ведення моніторингу стану підземних вод (МПВ) є створення спеціальної
спостережної мережі, на основі існуючих гідрогеологічних пунктів, що розміщенні з
врахуванням гідрогеологічного районування та районування території за умовами і
факторами формування режиму підземних вод. Мережа моніторингу підземних вод в
залежності від завдань і характеру антропогенного впливу на підземні води підрозділяється
на фонову та індикативну мережу МПВ.
Фонова спостережна мережа МПВ, складається з 52 свердловин та призначена для
вивчення природного режиму підземних вод, що виступає в якості вихідного рівня по
відношенню до якого оцінюються антропогенні зміни, що спостерігаються в підземних
водах.
Свердловини знаходяться в різних геоморфологічних умовах (заплава, на терасі,
вододілі), обладнані на різні за умовами розвитку та живлення водоносні горизонти та
комплекси. Спостерігаються підземні води четвертинних, неоген-палеогенових,
верхньокрейдяних, юрських, тріасових, приміських, кам'яновугільних і архейпротерозойських відкладів
Індикативна спостережна мережа МПВ, складається з 60 свердловин та призначена для
вивчення регіональних закономірностей режиму, балансу, фізико-хімічного складу і якості
підземних вод, що формуються під впливом природних чинників і антропогенних впливів
регіонального поширення.
Спостереження в облаштованих гідрогеологічних свердловинах здійснюється
переважно
щодо
режиму
основних
водоносних
горизонтів
та
комплексів
(верхньокрейдового, тріасового, кам’яновугільного) а також водоносного горизонту в
четвертинних відкладах.
Проби підземних вод на хімічний аналіз відбираються один раз на рік переважно в
період, що характеризуються високим станом рівня підземних вод тобто в період паводку.
Для характеристики природного фону підземних вод у пробах визначають макрокомпоненти
(іони Na, K, Fe, Mg, NH4, Cl, SO4, CO3, HCO3, NO2, NO3). мікрокомпоненти (Be, Mo, As, Pb,
Se, Mn, Cr , Ni, Cu, Zn, Hg), органічні речовини (нафтопродукти, летючі феноли, СПАР, ПАР,
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пестициди), pH, SiO2, Fe2O3, Al2O3, H2SiO3, CO2 вільна і агресивна, окислюваність О2,
жорсткість, сухий залишок, завислі речовини.

мал. 2 Схема розміщення режимної спостережної мережі регіонального моніторингу підземних вод
Донецької області

Поряд з вивченням вмісту в підземних водах мікрокомпонентів, важких металів, інших
забруднюючих речовин, які характеризують природний, регіональний гідрохімічний фон, у
програму спостережень регіональної мережі МПВ додатково включаються неорганічні
компоненти (іони важких металів, токсичні речовини) вміст яких в підземних водах регіону
знаходиться на рівні ГДК, або в кількостях нижче ГДК (0,1-1,0 ГДК), але має тенденцію до
збільшення.
Серед неорганічних речовин виділяються компоненти, найбільш характерні для
основних видів індустріальних забруднень (хлориди, сульфати, залізо, мідь, цинк, марганець,
молібден, берилій, селен та ін., а також ванадій, нікель, хром).
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За результатами польових та лабораторних робіт
планується створення
автоматизованої бази даних «Моніторинг підземних вод», що міститиме дані про хімічний
склад, рівневий, та температурний режим підземних вод, дані про водовідбір, експлуатаційні
запаси, прогнозні ресурси підземних вод.
Спираючись на ці дані будуть побудовані гідрогеологічні карти Донецької області
масштабу 1:500 000 із відображенням стану підземних вод, каталог екологічного стану
підземних вод, який дозволить визначити ступень відповідності цього стану встановленим
технічним вимогам, нормативам і санітарним критеріям та стандартам.
Висновки.
Результати регіонального моніторингу підземних вод необхідно враховувати при
ухваленні рішень про погодження, обмеження – призупинення або припинення діяльності
екологічно небезпечних виробництв, затвердженні нормативів шкідливих впливів,
обґрунтуванні платежів за використання питних і технічних вод, скиди шкідливих речовин
та захороненні або утилізації відходів.
Організація і ведення регіонального моніторингу підземних вод є складною,
системною, багаторічною і трудомісткою роботою. Її втілення необхідно проводити
поетапно за рахунок коштів обласного бюджету за цільовими програмами підготовленими у
відповідності з удосконаленням методичних підходів та рекомендацій, перманентним
уточненням методів та обсягів дослідження, своєчасним аналізом результатів та розвитком
спостережної мережі.
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ОСНОВНІ АСПЕКТИ УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНОЇ БАЗИ
НАДРОКОРИСТУВАННЯ НА РІЗНИХ РІВНЯХ
(надрокористування)
Б. Ф. Коломійченко, Л. Г. Бесценна, УкрДГРІ, м. Київ, Україна
Розглядаються основні актуальні проблеми законодавчого і нормативно-правового
забезпечення на державному і відомчому рівнях, рекомендовані в порядку удосконалення зміни до
законодавчих і нормативно-правових актів з надрокористування в Україні.

THE MAIN ASPECTS OF IMPROVING THE LEGAL FRAMEWORK
FOR SUBSOIL USE AT DIFFERENT LEVELS
B. F. Kolomiychenko, L. G. Bescenna, UkrSGRI, Kiev, Ukraine, annakroleveckaya@yandex.ru
The main actual problems of legislative and regulatory support at the state and institutional levels
recommended in the order of perfection of legislative and normative-legal acts on subsoil use in Ukraine
discusse in the scientific paper

В цій доповіді викладені актуальні проблеми галузевої нормативно-правової бази із
забезпечення геологорозвідувального виробництва та пропозиції щодо її удосконалення і
внесення у зв’язку з цим відповідних змін до чинних законодавчих, нормативно-правових
актів, норм і нормативів, які регулюють діяльність геологічної галузі з геологічного вивчення
та використання надр з економічних, соціальних та інформаційних питань, зокрема:
На державному рівні:
В Закони України: “Про здійснення державних закупівель”, “Про угоди про розподіл
продукції”.
В Кодекси України: “Кодекс України про надра”, “Водний кодекс”, “Податковий
кодекс України”.
До Постанов Кабміну України: “Про затвердження Методики визначення початкової
ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу на право користування надрами” від 15
жовтня 2004 року № 1374 зі змінами від 08.11.2006 р. № 1570, від 02.07.2008 р. № 599 та від
31.08.2011 р. № 911,
“Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами,
затвердженого постановою КМУ від 30 травня 2011 р. № 615 зі змінами 2011, 2012, 2013,
2015, 2016 років, вимог до умов користування надрами”.
На відомчому рівні:
Доопрацюваня та поновлення відомчих нормативних документів у зв’язку зі змінами
на законодавчому рівні щодо оподаткування, зокрема: рентної плати, зниження ЄСВ,
надрокористування, порядку проведення геологорозвідувальних робіт, екологіЇ, порядку
планування та фінансування ГРР, проектування та визначення кошторисної вартості ГРР.
До постанов КМ України:
“Про затвердження Порядку проведення геологорозвідувальних робіт за рахунок
коштів держбюджету, затвердженого постановою КМУ від 25 січня 1999 р. № 83” зі змінами
2006, 2009, 2011 років:
“Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами,
затвердженого постановою КМУ від 30 травня 2011 р. № 615” зі змінами 2011, 2012, 2013,
2015, 2016 років:
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На відомчому рівні:
1. Розробити на основі проекту Інструкції зі складання проектів та кошторисів на
проведення ГРР Методичні рекомендації зі складання проектів та кошторисів на проведення
геологорозвідувальних робіт і ініціювати відповідні зміни до постанови КМУ від 25 січня
1999 р. № 83 зі змінами 2006, 2009, 2011 років
3. Провести вивчення і узагальнення чинної в Україні законодавчої і нормативної бази
з питань планування, проектування, фінансування та проведення геологорозвідувальних
робіт з урахуванням досвіду зарубіжних країн. Необхідно ініціювати розроблення єдиного
нормативного документу “Порядок планування та фінансування геологорозвідувальних
робіт, які виконуються за кошти державного бюджету” з урахуванням останніх змін у
законодавстві і використанням зарубіжного досвіду.
5. Також необхідно розробити проектно-кошторисні норми на науково-дослідні і
дослідно-конструкторські роботи та методику з визначення кошторисної вартості робіт
науково-технічного характеру (РНТХ).
Необхідно погодитись з тим, що найбільш раціональним для визначення кошторисної
вартості НД ДКР є:
нормативний метод розрахунку витрат праці творчого колективу виконавців НД
ДКР на основі практичного досвіду виконавців теми при виконанні ними робіт аналогічних
напрямків в минулі роки і витрат на оплату праці як основи розрахунків повної кошторисної
вартості робіт.
6. Про виконання Постанови Верховної Ради України від 12 вересня 1991р. № 1545
“Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР”
7. Крім того, в доповіді звертається увага до питань:
– щодо асоціації Україна–ЄС;
– . щодо принципів ціноутворення та формування початкової ціни контракту;
– щодо прозорості процедури аукціону;
– щодо інвестиційного проекту ГРР на ліцензійній ділянці;
– щодо обміну геологічною інформацією;
– щодо вирішення поточних питань надрокористування;
– з організаційних питань щодо удосконалення НБ та реформування галузі.
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УДК 551.24:551.7 (477)

ГЕОТЕКТОНІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА
ЯК ЄДИНА ОСНОВА СТРАТИГРАФІЧНИХ, ТЕКТОНІЧНИХ
ТА ІНШИХ ПОБУДОВ
М. М. Костенко, д-р геол. наук, провідний науковий співробітник (УкрДГРІ, Київ,
Україна), nrsqqs@ukr.net
Акцентовано увагу на проблемах районування фундаменту Українського щита й на потребіі
переходу на єдине геотектонічне районування, яке б служило основою стратиграфічних,
тектонічних та інших побудов. Як основні геоструктурні елементи УЩ запропоновано виокремити
шість мегаблоків – Волинський, Подільський, Бузько-Росинський, Інгульський, Середньопридніпровський і Приазовський, самостійний Осницько-Мікашевицький вулкано-плутонічний пояс
та чотири міжмегаблокові шовні зони – Брусилівську, Голованівську, Інгулецько-Криворізьку та
Оріхівсько-Павлоградську.

GEOTECTONIC ZONING OF UKRAINIAN SHIELD AS THE BASIS OF
STRATIGRAPHIC, TECTONIC AND OF OTHER CONSTRUCTIONS
M. M. Kostenko, Dr. Geol. Sciences, Chief Researcher (UkrSGRI, Kyiv, Ukraine), nrsqqs@ukr.net
The attention focused on the problems of zoning basement of Ukrainian Shield and on the one
tectonic zoning, which would used as the basis of stratigraphic, tectonic and other constructions. As major
geostructural elements of Ukrainian Shield it is offered to distinguish six blocks – Volyn, Podolskyi, BugRosynsk, Ingul, Seredneprydniprov’ya and Pre-Azov, Osnytsko-Mikashevytsk volcano-plutonic belt and
suture zones – Brusyliv, Golovanivsk, Ingulets-Kryvorizka and Orikhivsky-Pavlogradskaya.

Серед проблемних питань, які виникають при вивченні докембрію Українського щита
(УЩ), існує проблема районування. Довгий час для фундаменту щита існувало дві системи
районування: геологічна і геотектонічна. Геологічне районування розвивалось в основному
геологами-стратиграфами при стратифікації метаморфічних утворень різних неоднорідних за
будовою ділянок щита і для кореляції стратиграфічних підрозділів між собою. Схеми
геологічного районування разом з кореляційними стратиграфічними схемами докембрію УЩ
затверджувались НСК України (раніше УРМСК) і були офіційними для всіх виробничих і
наукових організацій. В якості первинної ознаки для виділення геологічних районів
розглядався ареал поширення одного чи декількох стратиграфічних підрозділів (частіше
серій), виведених на сучасний ерозійний зріз, що відповідають певним етапам геологічного
розвитку щита. При цьому границі районів у різний час проводились по різному. Наприклад,
у стратиграфічних схемах восьмидесятих років минулого століття ними служили границі
топографічних планшетів, а вже пізніше їм стали придавати геологічний зміст – проводили
по границях поширення стратиграфічних підрозділів або по тектонічним обмеженням.
Геотектонічне ж районування УЩ розвивалося дослідниками параллельно само по
собі при вивченні тектоніки фундаменту щита, а також при здійсненні металогенічних
досліджень. В основу схем геотектонічного районування авторами були покладені різні
тектонічні парадигми, через що пропонувалось декілька варіантів схем; як такого єдиного
затвердженого офіційного геотектонічного районування не існувало. У якості основних
геоструктурних елементів переважно виділялись мегаблоки (у різній їх кількості), а деякими
дослідниками й міжмегаблокові шовні зони. Найбільш популярною серед геологів
залишається схема геотектонічного районування, запропонована Г. І. Каляєвим із
співавторами [6].
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Потрібно зазначити, що це геологічне і геотектонічне районування суттєво
відрізнялися одне від іншого не тільки за конфігурацією й обмеженнями територій, що
виділялися (особливо у західній частині УЩ), але й за їх назвами, що створювало низку
проблем під час проведення регіональних геологічних досліджень, під час яких водночас
виконувались як стратиграфічні, так і тектонічні побудови. Особливо яскраво ці протиріччя
розкривалися під час апробації звітних матеріалів з регіональних геологічних досліджень і
підготовлених до видання геологічних карт у Науково-редакційній раді Держгеонадр
України.
Зважуючи на зазначене, нами під час прийняття чинної “Кореляційної
хроностратиграфічної схеми ...” [10] було запропоновано перейти на єдину геотектонічну
основу районування УЩ, яка б водночас була основою як для стратиграфічних, так і
тектонічних побудов [3], оскільки стратиграфія і тектоніка є взаємопов’язані між собою
явища – перша є похідною від другої. Ще раніше пропозицію щодо паралельного
використання поряд з геологічним тектонічного районування УЩ – як основи складання
легенд
Центральноукраїнської
серії
аркушів
Держгеолкарти-200,
висловлював
В. П. Кирилюк [8].
В основу запропонованого нами районування покладено схему мегаблокового поділу
щита Г. І. Каляєва із співавторами [6]. Відмінності торкалися лише кількості виділених
мегаблоків і деяких їх назв. Таким чином, пропонувалось виокремити Волинський,
Подільський, Бузько-Росинський, Кіровоградський, Придніпровський і Приазовський
мегаблоки. Крім того, до схеми районування були залучені міжмегаблокові шовні зони, як
структури рівноцінні мегаблокам (Голованівська, Криворізько-Кременчуцька та ОріхівськоПавлоградська), які вже на той час в літературі виділялися багатьма дослідниками, правда в
різній інтерпретації авторами їх змісту [1, 2, 16]. Загалом же шовні зони виступають
зв’язуючими ланками мегаблоків.
На засіданні ранньодокембрійської секції НСК України [10, 15] перехід на
тектонічний принцип райовання УЩ для стратиграфічної кореляції докембрійських утворень
накінець-то був ухвалений. Але при цьому було допущено ряд порушень (чи зроблено
помилок): геологічні райони без будь-якого на то тектонічного обґрунтування автоматично
були переведені в ранг мегаблоків, лише з деякими змінами їх назв (Північно-Західний район
став називатися Волинським, Кіровоградський – Інгульським, а Придніпровський –
Середньопридніпровським). Як справедливо з цього приводу зазначає В. П. Кирилюк [9], що
таким чином не відбувся перехід на тектонічне районування, а відбулось лише “прикрашення
старого геологічного районування тектонічними термінами”.
Якщо для східної частини УЩ, де геологічні райони і структурно-тектонічні елементи
повністю співпадають, такий перехід не створював особливих проблем (дискутується лише
питання щодо назв мегаблоків та дотримання при цьому принципу пріоритету), то особливо
наглядно недоліки “такого тектонічного районування” проявляються в західній частині УЩ:
наприклад, Бузько-Росинський і Подільський мегаблоки зовсім територіально не збігаються з
геологічними районами – складної конфігурації Дністровсько-Бузьким і РосинськоТікицьким. У такому розумінні Дністровсько-Бузький мегаблок, як самостійний тектонічний
елемент, ніхто й ніколи не виокремлював.
В основу концепції сучасного геотектонічного районування УЩ (тобто виділення
мегаблоків) нами покладено два основні принципи: структурно-стратиграфічний
(структурно-формаційний) і власне тектонічний – розломний (розломно-блоковий) або
коротше кажучи принцип структурних етажів [7]. Враховуючи особливості геологічної
будови УЩ, найбільше обґрунтованою з цих позицій на сьогодні, на нашу думку, є схема
районування, яка поєднує в собі шість мегаблоків – Волинський, Подільський, БузькоРосинський, Інгульський, Середньопридніпровський і Приазовський, самостійний ОсницькоМікашевицький вулкано-плутонічний пояс (ВПП) та чотири міжмегаблокові шовні зони –
Брусилівську, Голованівську, Інгулецько-Криворізьку та Оріхівсько-Павлоградську [12].
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Осницько-Мікашевицький ВПП займає крайню північно-західну частину УЩ,
простягуючись за його межі в північно-східному напрямку на відстань до 2,5 тис. км. Цей
пояс багатьма дослідниками розглядається як шовна, а на пізніх етапах еволюції – як
субдукційно-колізійна зона, яка виникла в пізньому палеопротурозої (на рубежі 2 млрд
років) в результаті зчленування двох давніх сегментів Східноєвропейської платформи –
Феноскандії та Сарматії. Північно-східним обмеженням зазначеного поясу служить СущаноПержанська зона розломів підкидо-насувного характеру. Раніше Осницько-Мікашевицький
ВПП входив до складу Волинського мегаблока.
У будові ВПП головну роль відіграють вулканогенні породи клесівської серії (базальтандезит-ріолітова формація) й інтрузивно-гібридні утворення осницького комплексу,
незакономірне поширення полів яких створює складний мозаїчний рисунок. За результатами
інтерпретації геофізичних полів та геологічними даними реконструюється декілька
палеовулкано-тектонічних споруд стратовулканів (ВТС) – кальдер обвалювання [14]:
Клесівська, Рокитнівська, Сновидовицька, Борівська та інші, діаметром близько 20–30 км.
Волинський мегаблок на півдні межує з Подільським мегаблоком по Андрушівській
зоні розломів, а не по Тетерівській, як наразі представляється деякими дослідниками,
особливо геофізиками [4, 5], оскільки остання не розділяє різні СФК (а саме це і є ознакою
міжмегаблокових розломів), а є внутрішньоблоковою структурою, що по “живому” розсікає
всі метаморфічні утворення протерозойської тетерівської серії й ультраметаморфічні
гранітоїди шереметівського і житомирського комплексів.
Волинський мегаблок характеризується двоповерховою будовою. Нижній
структурний поверх складений палеоархейськими метаморфічними утвореннями
дністровсько-бузької серії та розвиненими по них ендербітами гайворонського комплексу. У
складі верхнього поверху виділяються палеопротерозойські утворення хоморської і
тетерівської серій та розвинені по ним ультраметаморфічні утворення відповідно
шереметівського, бердичівського і житомирського комплексів, які утворюють нижній
структурний ярус цього поверху, та палеопротерозойські стратифіковані утворення
топільнянської й овруцької серій, які належать вже до верхнього ярусу.
Структурний план мегаблока характеризується лінійною складчастістю північнозахідного простягання.
Брусилівська шовна зона меридіонального простягання розташована між Волинським
і Подільським мегаблоками з однієї сторони і Бузько-Росинським – з іншої.
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Як міжблокова, Брусилівська трогова зона вперше була виділена В.А.Рябенком [16],
а пізніше як шовна структура розглядалась і іншими авторами (К. Ю. Єсипчук та ін., 2002,
[5]). За останніми геофізичними даними вона простежена південніше Андрушівської
розломної зони. Таким чином, у межах Брусилівської міжмегаблокової шовної зони
виокремлюються дві різні за геологічною будовою частини, що розділяються
Андрушівською зоною.
Північна, відома як Кочерівський синклінорій, відповідає шовним структурам
басейнового типу, яка пройшла повний цикл геодинамічної еволюції (розтягування –
стискування). У її геологічній будові беруть участь метавулканіти (меланократові та
кумінгтоніт-роговообманкові амфіболіти) брусилівської світи, що належать до толеїтової
петрогенетичної серії, та різноманітні за складом карбонатні породи кочерівської світи
тетерівської серії.
Південний фланг Брусилівської шовної зони належить до структур тектонічного типу
– насувних структур, що є пограничною зоною між Подільським і Бузько-Росинським
мегаблоками. Ця зона являє собою серію лускоподібних підкидо-насувів західної
вергентності, складених неоархейськими супракрустальними утвореннями росинськотікицької серії (складові Бузько-Росинського мегаблока).
Подільський мегаблок за геологічною будовою одноярусний. Супракрустальні
утворення представлені палеоархейськими гранулітовими утвореннями дністровсько-бузької
серії у складі тиврівської, гніванської і березнинської товщ, по яких в результаті
ультраметаморфічних перетворень сформувалися смугасті ендербіти палеоархейського
гайворонського комплексу. Характерними для мегаблока структурами є так звані чарнокітендербітові куполи, найбільшим з-поміж яких є Літинський. Це структури кільцевої будови,
первинна природа якої імовірно палеовулканічна.
Бузько-Росинський мегаблок за сучасними уявленнями являє собою неоархейську
проторифтогенно-спредингову структуру, яка закладена на палеоархейській основі й
пережила неоархейський етап геологічного розвитку. Таким чином, в його межах розвинені
метаморфічні утворення двох структурних поверхів: нижній представлений палеоархейським
гранулітовим (дністровсько-бузька серія у складі тиврівської, павлівської і
зеленолевадівської товщ), а верхній – неоархейськими амфіболіт-гранулітовим (бузька) й
амфіболітовим (росинсько-тікицька серія) стратигенними структурно-речовинними
комплексами.
Бузько-Росинський мегаблок – це єдина тектонічна структура гетерогенної будови.
яка характеризується повздовжньою зональністю, зумовленою клавішно-блоковою будовою
з різним рівнем ерозійного зрізу докембрійських утворень фундаменту [11, 12]. Північний
Росинсько-Тікицький блок І порядку і південне схилове продовження мегаблоку
(Дністровсько-Одеський блок) на сучасному ерозійному зрізі складені виключно
супракрустальними утвореннями неоархейської росинсько-тікицької серії і розвиненими по
ній ультраметагенними плагіогранітоїдами тетіївського комплексу. Водночас у межах
Середньобузького блоку І порядку розвинені як палеоархейські, так і неоархейські
утворення. Навіть у південному Кодимському блоці ІІ порядку, який являє собою найбільш
припідняте горст-антиформне підняття і складений переважно палеоархейським ендербітгранулітовим структурно-формаційним комплексом, з країв розміщені трогові структури
(Синицівська і Немирів-Страшенська), а в центральній частині невеликі за розмірами
Кідрасівська і Білокам’янська вулкано-тектонічні структури, виповнені неоархейськими
стратигенними утвореннями бузької та росинсько-тікицької серій, що є свідченням прояву
деструктивних процесів у межах цього блока в неоархейський час.
Голованівська шовна зона розділяє Бузько-Росинський та Інгульський мегаблоки і
має двоповерхову будову. Нижній структурний поверх складений палеоархейськими
породами дністровсько-бузької серії у складі тиврівської, павлівської і зеленолевадівської
товщ та гайворонського комплексу. Верхній поверх складений стратигенними утвореннями
бузької серії неоархею, представленої двома світами: нижньою кошаро-олександрівською і
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верхньою хащувато-заваллівською, які виповнюють глибоко еродовані грабеноподібні
западини.
Внутрішня будова ГШЗ досить складна і обумовлена поєднанням здавлених блоків,
скиб, лінійних складок та численних розривних порушень. Вважається, що вздовж неї
Інгульський мегаблок насунутий на Бузько-Росинський.
Інгульський мегаблок за геологічною будовою подібний до Волинського і теж
характеризується двоповерховою будовою. Нижній поверх, як передбачається, складений
палеоархейською дністровсько-бузькою серією, яка на сучасному ерозійному зрізі в межах
мегаблока поки що не встановлена. Верхній поверх представлений нижньопротерозойською
інгульською серією, яка у Братскій і Інгульській СФЗ має різну назву світ. У складі першої
виділяється (знизу до верху) – кам’яно-костовацька і рощахівська, а другої – спасівська і
чечеліївська. В нижній частині інгульського розрізу розташована родіонівська світа.
Внутрішня структура мегаблока характеризується розвитком купольної і лінійної
складчастості.
Інгулецько-Криворізька
шовна
зона,
розмежовує
Інгульський
і
Середньопридніпровський мегаблоки. В межах цієї зони виділяється дві СФЗ: Інгулецька
(Західно-Інгулецька), складена стратифікованими утвореннями нижньої частини бувшої
інгуло-інгулецької серії, які в межах цієї зони пропонується виокремити в інгулецьку серію
(у складі зеленоріченської, артемівської і родіонівської світ) [13] та КриворіжськоКременчуцька, розрізи якої побудовані криворіжською серією (новокриворізька,
скелюватська, саксаганська і гданцівська світи). Потрібно зазначити, що розрізи інгулецької
серії повністю ідентичні з криворізькою і добре корелюються між собою.
За сучасними уявленнями латівська і новокриворізька світи КриворізькоКременчуцької СФЗ і відповідно латівська і зеленоріченська світи Інгулецької СФЗ мають
мезоархейсько-неоархейський вік. Всі інші стратиграфічні підрозділи належать до
протерозою. Таким чином, Інгулецько-Криворізька шовна зона має двоповерхову будову.
Внутрішня структура зони є дуже складною і характеризується поєднанням
синклінальних (грабен-синклінальних) та гранітоїдних куполоподібних структур. Цей
структурний план ускладнюється серією лускуватих насувів і підкидів, по яких
Кіровоградський блок насунутий на Придніпровський.
Середньопридніпровський
мегаблок
має
двоповерхову
будову.
Нижній
дозеленокам’яний поверх складений палеоархейськими гранулітовими і гранулітдіафторованими породами аульської серії і утвореними по ним плагіогранітоїдами
дніпропетровського комплексу, верхній зеленокам’яний поверх складений мезоархейськими
метаморфічними породами базавлуцької товщі, конкської і білозерської серій та теплівської
товщі.
Структурний план мегаблока визначається широким розвитком куполів, валів,
міжкупольних синкліналей та зеленокам’яних структур.
Оріхівсько-Павлоградська шовна зона відокремлює Середньопридніпровський
мегаблок від Приазовського. У будові цієї зони беруть участь метаморфічні породи
дозеленокам’яного
поверху,
представлені
еоархейською
метавулканогенною
новопавлівською товщею і палеоархейською метатеригенною вовчанською, які прогресивно
метаморфізовані в гранулітовій фації метаморфізму, а пізніше регресивно – в амфіболітовій.
Зеленокам’яний поверх складений утвореннями зеленокам’яних структур – мезоархейськими
косівцівською, терноватською і новогорівською товщами.
Для описуваної структури характерна складчасто-блокова і скибова будова.
Складчасті форми представлені парагенезисом лінійних, купольних і брахіформних
структур. Скиби-блоки насунуті один на одного в західному напрямку і відрізняються між
собою різним рівнем ерозійного зрізу та набором породних комплексів. Припускається, що
вздовж шовної зони Приазовський мегаблок насунутий на Середньопридніпровський.
Приазовський мегаблок є крайньою східною частиною УЩ. У його геологічній
будові беруть участь як архейські, так і протерозойські породи. Палеоархей представлений
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утвореннями західноприазовської серії і драгунської товщі; мезоархей – породами
косивцівської, терноватської і новогорівської товщ та осипенківської серії; неоархей –
центральноприазовської серій; палеопротерозой складений породами дібровської,
гуляйпільської і садової світ.
Структурний узор мегаблока формують куполоподібні структури й обмежуючі їх
складнопобудовані синформи та накладені зеленокам’яні структури.
На закінчення необхідно зазначити, що такий фактичний а не декларативний перехід
на єдину геотектонічну основу районування УЩ для стратиграфічних, тектонічних,
металогенічних та інших побудов буде лише сприяти більш ефективному проведенню
регіональних геологічних досліджень у межах УЩ.
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ПОШУКОВІ КРИТЕРІЇ Й ОЗНАКИ МОЛІБДЕНОВОГО ЗРУДЕНІННЯ
ГІДРОТЕРМАЛЬНО-ГРЕЙЗЕНОВОГО ГЕНЕТИЧНОГО ТИПУ
(Волинський мегаблок Українського щита)
М. М. Костенко, д-р геол. наук, провідний науковий співробітник (УкрДГРІ, м. Київ,
Україна), nrsggs@ukr.net,
П. А. Кондратенко, провідний геолог (Житомирська ГЕ ДП УГК, смт Нова Борова, Україна)
Молібденове зруденіння гідротермально-грейзенового генетичного типу встановлено в ендоекзоконтактовій зоні Устинівського гранітного масиву (належить до кишинського комплексу). У її
межах розвинені малі інтрузії, дайкові й жильні тіла рудоносних порід: дрібносередньозернистих і
середньозернистих лейкогранітів, граніт-порфірів і фельзит-порфірів, різною мірою альбітизованих
і грейзенізованих (аж до утворення кінцевих продуктів метасоматозу: лужних метасоматитів,
березитів і грейзенів), котрі належать до другої фази становлення устинівських гранітів. У межах
цієї зони виявлено чотири рудопрояви молібдену: Вербинський, Високе, Устинівський та Річицький.
Зруденіння представлено лінійно-штокверковими мінералізованими зонами. До головних пошукових
критеріїв і ознак молібденового зруденіння зазначеного геолого-формаційного типу належать:
тектонічні, геолого-структурні, магматичні, гідротермально-метасоматичні, мінералогічні,
геохімічні та геофізичні.

SEARCHING CRITERIAS AND MOLYBDENUM MINERALIZATION
OF HYDROTHERMAL-GREISEN GENETIC TYPE
(Volyn block of Ukrainian shield)
M. M. Kostenko, Dr. Geol. Science, Senior Researcher (UkrSGRI, Kyiv, Ukraine), nrsggs@ukr.net
P. A. Kondratenko, Senior geologist (Zhytomyr GE SE UGC, Nova Borova, Ukraine)
Molybdenum mineralization of hydrothermal-greisen genetic type found in endo-ekzokontact area of
the Ustynivka granite massif (that belongs to the Kyshyn complex). In this area there are small intrusions,
dykes and veins of ore-bearing rocks: small-medium and medium-leucocratic granite, granite porphyry and
petrosilex porphyry, to varying degrees albitization and greisenization (up to the formation of late
metasomatic products: alkaline metasomatites, beresits and greisens) that belongs to the second formation
phase of Ustynivka granites. Within this zone there are found four molybdenum ore mineralizations:
Verbynskyy, Vysoke, Ustynivskyy and Richytskyy. Mineralization represented by linear stockwork
mineralized zones. To the main search criterias and features of molybdenum mineralization of this
geological-formational type belongs: tectonic, geological and structural, magmatic, hydrothermalmetasomatic, mineralogical, geochemical and geophysical.

Вступ
Зруденіння молібдену гідротермально-грейзенового типу виявлено в межах
Устинівського рудоносного поля [3], яке охоплює площу поширення лейкогранітів
однойменного масиву (кишинський комплекс [6]) та його облямування, розміщеного в
північно-західній частині Волинського мегаблока Українського щита (УЩ) (рисунок).
Устинівський масив, розміром 8х17 км, складений сірувато-рожевими, рожевими і яскраворожевими середньо-крупнозернистими лейкократовими гранітами з округлими зернами
напівпрозорого сірого й бузково-сірого кварцу, а в східній частині масиву з чорним
пірамідальним кварцем. Граніти різною мірою альбітизовані, а темнокольорові мінерали в
них повсюдно хлоритизовані.
Найперспективнышою з точки зору молібденосності є ендо-екзоконтактова частина
Устинівського масиву (рисунок), яка утворює в плані кільцеву зону шириною від 300–500 м
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до 1–1,5 км, загальною протяжністю до 40–50 км [3]. В її межах розвинені малі інтрузії,
дайкові й жильні тіла дрібно-середньозернистих і середньозернистих лейкогранітів, гранітпорфірів і фельзит-порфірів, у різній мірі альбітизованих і грейзенізованих, які являють
собою утворення другої фази становлення устинівських гранітів кишинського комплексу. На
сьогодні в межах цієї зони встановлено чотири рудопрояви й декілька пунктів підвищеної
мінералізації та геохімічних аномалій молібдену гідротермально-грейзенового генетичного
типу (молібденової рудної формації). Найкраще вивченим серед них є Вербинський
рудопрояв [1, 5, 7, 8].

Геологічна карта району Сущано-Пержанської зони та Устинівського рудоносного поля
1 – діабази постовруцького дайкового комплексу (βPR1); овруцька серія: 2 – товкачівська світа, PR2 tv
(кварцити, кварцитоподібні пісковики з прошарками пірофілітових сланців); 3–5 – збраньківська світа
(3 – верхньозбраньківська підсвіта, PR1zb2 – андезибазальти, базальти, діабази, пісковики, 4–5 – нижньозбраньківська
підсвіта, PR1zb1: 4 – кварцові порфіри, 5 – базальти, пісковики); пержанський комплекс (PR1pz): 6 – лужні
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сієніти (εξ); 7 – граніти пержанські (γpz); 8 – граніти хочинські (γhč); 9 – граніти сирницькі (γsr); 10 – граніти
львовковські (γlv); коростенський комплекс, PR1ks: 11 – граніти рапаківіподібні (γ); 12 – габронорити,
габроанортозити (ν); топільнянська серія: 13 – озерянська світа, PR1oz (сланці філітоподібні, аргіліти,
алевроліти, базальти); 14–15 – білокоровицька світа (14 – верхньобілокоровицька підсвіта (PR1bk2) – пісковики
кварцитоподібні, 15 – нижньобілокоровицька підсвіта (PR1bk1) – пісковики кварцові і сланці філітоподібні з
шарами і лінзами конгломератів, гравелітів, покриви діабазів; кишинський комплекс (PR1kš): 16 – гранітпорфіри (γπ); 17 – фельзит-порфіри (λφ); 18 – граніти середньо-крупнозернисті нечіткопорфіроподібні
(устинівські) (γPR1us); 19 – граніти осницького комплексу (γPR1os); 20 – граніти мусковіт-біотитові та їх
мігматити житомирського комплексу (γPR1žt); шереметівський комплекс (PR1šr): 21 – плагіомігматити (pm);
22 – гранодіорити (γδ); 23 – мігматити гранодіоритового складу (γδm); 24 – гнейси і сланці біотитові, силіманітбіотитові городської світи тетерівської серії (PR1tt); 25 – геологічні границі; 26–30 – тектонічні порушення:
суцільною лінією показані достовірні, пунктирною – ймовірні (26 – головні невстановленої морфокінематики,
27 – підкиди, 28 – скиди, 29 – насуви, підкидо-насуви, 30 – другорядні): головні розломи (цифри в кружках):
1 – Хочинський, 2 – Убортьський, 3 – Сущанський, 4 – Центрально-Коростенський, 5 – Вербинський,
6 – Південнополіський, 7 – Білокоровицький); 31 – рудопрояви молібдену (1 – Вербинський, 2 – Високе,
3 – Устинівський, 4 – Річицький); 32 – ділянки проведених пошукових робіт

Геологія та речовинний склад рудопроявів молібдену
Вербинський рудопрояв розташований у південно-східній екзоконтактовій зоні
Устинівського гранітного масиву, на границі з метаосадовими породами північно-західного
Плотницького відгалуження Білокоровицької палеозападини (рисунок). Молібденове
зруденіння пов’язане з малою інтрузією метасоматично змінених гранітів, які належать до
другої фази становлення порід Устинівського масиву [2, 4]. Рудоносна інтрузія знаходиться у
фронтальній частині Вербинського підкидо-насуву східного напрямку. Форма інтрузії
овально-витягнута, площа її виходу під осадовий покрив складає 0,8 км2. На глибині близько
390 м вона зрізана площиною насуву і підстилається кварцитоподібними пісковиками
білокоровицької світи.
Рудоносна інтрузія складена двома фаціальними різновидностями гранітів: гранітпорфірами, розвиненими в апікальній її частині, і мусковітовими, рідше біотит (хлорит)мусковітовими дрібно-середньозернистими та середньозернистими слабо порфіроподібними
гранітами – в корінній [4, 5]. Породи характеризуються щироким набором акцесорних і
рудних мінералів: флюорит, молібденіт, циркон, циртоліт, магнетит, ільменіт, пірит,
халькопірит, галеніт, сфалерит, каситерит, колумбіт, вісмутин; рідше зустрічаються апатит,
монацито- і торітоподібні мінерали, шпінель, анатаз, ільменіт, брукіт, ортит, кальцит,
паризит, сидерит.
Граніти вербинського типу й граніт-порфіри та вміщуючі їх породи зазнали
інтенсивних метасоматичних перетворень (калішпатизацію, альбітизацію, окварцювання,
грейзенізацію, флюоритизацію, серицитизацію), ділянками до перетворення їх у лужні
метасоматити, грейзени та березити [1, 3, 5, 7, 8]. Лужні метасоматити представлені альбіткварц-мікроклін-пертитовими, рідше – кварц-мікроклін-альбітовими різновидностями, у
різній мірі грейзенізованими. Серед грейзенів за складом найбільше поширені такі типи:
флюорит-біотит-кварц-мусковітові,
флюорит-кварц-мусковітові,
альбіт-біотит-кварцмусковітові, мономінеральні мусковітові з незначною кількістю флюориту й пластинчастих
включень рудного мінералу, топаз-цинвальдитові й рудні флюорит-мусковіт-хлоритові з
сульфідами [1, 9]. Березити являють собою тонкозернисті або тонколускуваті кварцсерицитові й серицитові породи з рівномірно розсіяним рудним пилом та дуже дрібними
кутуватими зернами кварцу й альбіту,
У морфологічному плані рудопрояв являє собою лінійно-штокверкову мінералізовану
зону себмеридіонального простягання [3, 5, 7], завдяки розвитку в його межах частих
різноорієнтованих прожилків і жил переважно кварцового і флюорит-кварцевого складу та
дрібних тріщин, що несуть молібденову та іншу мінералізацію, а також розсіяних вкраплень
молібденіту в масі породи. Вміст молібдену в породах варіює від 0,003 до 2,86 %. Зруденіння
переважно розсіяне дрібно- і середньовкраплене, прожилково-вкраплене, рідше гніздововкраплене і брекчійове.
За результатами проведених пошуково-оцінювальних робіт Вербинський рудопрояв
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заслуговує на проведення подальших геологорозвідувальних робіт з метою підготовки його
до промислового освоєння.
Рудопрояв “Високе” розташований у східній ендоконтактовій зоні Устинівського
гранітного масиву на границі з метаосадовими породами білокоровицької світи. У зоні цього
контакту розвинені малі інтрузії граніт-порфірів і фельзит-порфірів, які залягають згідно з
контактом масиву у вигляді паралельних тіл. Крайова зона устинівських гранітів, а також
граніт-порфіри та фельзит-порфіри ділянками метасоматично змінені: окварцовані,
грейзенізовані, альбітизовані, проте інтенсивність таких змін значно менша в порівнянні з
Вербинським рудопроявом. Підвищені концентрації молібдену (до 0,074 %) виявлені
бурінням у змінених гранітах, граніт-порфірах та фельзит-порфірах.
Рудопрояв вивчений поки що недостатньо й потребує проведення додаткових
пошукових робіт.
Устинівський рудопрояв розташований в північно-східній ендоконтактовій зоні
Устинівського масиву (рисунок). Тут розвинені малі інтрузії витягнутої форми
альбітизованих, грейзенізованих і флюоритизованих граніт-порфірів, фельзит-порфірів, а
також ксеноліти гранодіоритів умісних порід.
Молібденове зруденіння безпосередньо пов’язане з устинівськіми гранітами
ендоконтактової зони, контамінованими за рахунок асиміляції, вірогідно, гранодіоритів та
калішпатизованими, епідотизованими – аж до утворення метасоматитів, та з метасоматично
зміненими (альбітизованими, грейзенізованими та флюоритизованими) граніт-порфірами і
фельзит-порфірами другої фази становлення гранітів масиву. Вважається, що свердловинами
розкриті лише верхи зони молібденової мінералізації. Ширина виходів зони на денну
поверхню становить 330–520 м, довжина – близько 2,5 км. Уміст молібдену в
мінералізованій зоні змінюється від 0,0011 до 0,84 %. Основним рудним мінералом є
молібденіт. Мінералізація молібденіту дрібновкрапленого і прожилково-вкрапленого типу,
пов’язана з молібденіт-кварцовими прожилками.
Рудопрояв залишається ще не достатньо вивченим.
Річицький рудопрояв приурочений до західного ендоконтакту Устинівського масиву,
де контролюється Замисловицьким розломом (рисунок).
У геологічній будові рудопрояву приймають участь устинівські граніти, гранітпорфіри й змінені габродолерити, які у вигляді дайки потужністю до 200 м розташовані у
висячому боці складної морфології тіла граніт-порфірів.
Граніт-порфіри рудопрояву помірно флюоритизовані, озалізнені, здебільшого
інтенсивно окварцовані, альбітизовані, місцями аж до утворення одиночних малопотужних
метасоматитів кварц-польовошпатового складу й біотит-кварцових грейзенів. Проте, в
цілому, ступінь їх метасоматичних перетворень значно менша ніж на Вербинському
рудопрояві. Молібденове зруденіння приурочене до калішпатизованих, грейзенізованих і
флюоритизованих дрібнозернистих граніт-порфірів, де вміст молібдену становить до
0,015 %, а в окремих інтервалах досягає 0,125 %. Молібденіт дрібновкраплений, розсіяний в
масі породи.
Вважається, що рівень ерозійного зрізу молібденової мінералізації на цьому
рудопрояві верхньорудний. Тому, вірогідно, головну зону рудоносної колони слід очікувати
на більш глибоких горизонтах.
Пошукові критерії і ознаки молібденового зруденіння
На підставі вивчення закономірностей локалізації молібденового зруденіння в межах
Устинівського рудоносного поля та особливостей речовинного складу рудоносних порід
можна сформулювати основні сприятливі пошукові критерії й ознаки молібденових руд
даного геолого-формаційного типу [3].
Тектонічні критерії. Перспективними є регіональні тектонічні структури, що
характеризуються тривалим успадкованим розвитком і контролюють рудоносні магматичні
формації. В межах Устинівського рудоносного поля розміщення молібденових рудопроявів
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контролюється Центральнокоростенською зоною розломів глибинного закладання північнозахідного напрямку.
Геолого-структурні критерії. Перспективні є ендо-екзоконтактові зони (й звісно
апікальні частини похованих або слабо еродованих) крупних масивів лейкогранітів;
зруденіння безпосередньо пов’язано з малими інтрузіями їх пізніх фаз становлення.
Сприятливою для рудовідкладення є також дорудна структурна обстановка – розвиток
різноманітно зорієнтованих локальних розломів і зон підвищеної тріщинуватості, дроблення,
катаклазу, мілонітизації та брекчиювання порід;
Саме структурні умови рудопроявів визначають морфологічний тип зруденіння:
жильний, штокверковий, брекчійовий та ін. Так, в межах Устинівського рудоносного поля
зруденіння представлене в основному лінійно-штокверкоподібними мінералізованими
зонами, а на північному фланзі Вербинського рудопрояву водночас спостерігається
поєднання штокверкового і жильного типів та зрідка зустрічається брекчієвий тип руд.
Магматичні критерії. Рудоносною є формація лейкократових гранітів [10], розвинута
в зонах тектоно-магматичної активізації. Саме лейкогранітами складені Устинівський масив
й особливо рудоносні малі інтрузії його ендо-екзоконтактової зони.
Гідротермально-метасоматичні критерії. Незважаючи на те, що першоджерелом
молібдену в гранітах є магматичний розплав, однак провідну роль в рудоутворенні даного
геолого-формаційного типу відіграють постмагматичні процеси, які забезпечують
метасоматичну переробку великих мас порід, мобілізацію, перерозподіл і концентрацію
молібдену й супутніх елементів у сприятливих структурах. Проявлення в породах
інтенсивних гідротермально-метасоматичних процесів (калішпатизація, альбітизація,
окварцювання, грейзенізація, флюоритизація, серицитизація), аж до формування кінцевих
продуктів метасоматозу – лужних метасоматитів, березітів і грейзенів, на прикладі
Устинівського рудоносного поля (якраз з метасоматично зміненими гранітами і гранітпорфірами та грейзенами пов’язані рудні концентрації молібдену), вказують на потенційну їх
рудоносність.
Мінералогічні критерії. Важливим індикатором молібденового зруденіння є
мінералогічні особливості порід – поширеність основного рудного мінералу (молібденіту) та
типоморфних супутніх мінералів (вісмутину, каситериту, колумбіту, сфалериту,
вольфраміту, флюориту, галеніту, магнетиту, рідше – топазу, цинвальдиту та халькопіриту),
а також мікроелементний склад породотвірних, акцесорних і рудних мінералів. Накопичення
літію, рубідію, цезію, олова, фтору й вольфраму в мінералах Вербинського рудопрояву
вказує на рудогенеруючу здатність гранітоїдів і формує їх геохімічну спеціалізацію.
Геохімічні критерії. Надійною пошуковою ознакою молібденового зруденіння є
підвищений вміст в рудоносних гранітах (сильна позитивна геохімічна спеціалізація – кларк
концентрації набагато більше 1, 5) молібдену та супутніх компонентів (вісмут, срібло, олово,
ніобій, свинець, мідь); наявність первинних і вторинних рудогенних геохімічних аномалій
(ореолів) молібдену та його елементів-супутників на ерозійній поверхні інтрузій; підвищена
радіоактивність зон метасоматично змінених порід – від 30 до 155 мкр/год.
Геофізичні критерії. Геофізичні методи при пошуках родовищ молібдену направлені
головним чином на вирішення геолого-структурних задач та виявлення можливо
рудоконтролюючих структур і по відношенню до самого об’єкта пошуків мають побічний
характер. Так, розломні структури та зони їх пересічення виражаються високоградієнтними
зонами ∆q і ∆Та, лінійними елементами гравітаційного та магнітного полів, зонами зміщення
осей магнітних аномалій, лінійними елементами замикання ізодинам, ланцюжками
знакоперемінних локальних аномалій. Самі ж рудоносні граніти вербинського типу
проявляються слабо диференційованим від’ємним магнітним полем інтенсивністю – (270–290)
нТл, локальними від’ємними мінімумами гравітаційного поля амплітудою від 0,2–0,5 до 1 мГал,
які співпадають у плані з низькоомними аномаліями позірного електричного опору порід –
ρk (1 000–2 500 Ом.м) і локальними зближеними позитивними аномаліями викликаної
поляризації – ϕk (0,6–1,8о), на фоні загального поля до 0,5.
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Висновки
1. Зруденіння молібдену гідротермально-грейзенового генетичного типу встановлено
в межах ендо-екзоконтактової зони Устинівського гранітного масиву, який належить до
кишинського комплексу.
2 Рудоносними породами є різною мірою метасоматично змінені дрібносередньозернисті й середньозернисті лейкограніти, граніт-порфіри і фельзит-порфіри та
кінцеві продукти їх метасоматичних перетворень – лужні метасоматити, березити й грейзени,
які складають малі інтрузії, дайкові і жильні тіла і належать до другої фази становлення
устинівських гранітів.
3. На підставі розвитку в межах рудопроявів частих різноорієнтованих прожилків і
жил переважно кварцового й флюорит-кварцевого складу та дрібних тріщин, що несуть
молібденову та іншу мінералізацію, а також розсіяного вкрапленого молібденіту в масі
породи, в морфологічному плані зруденіння належить до типу лінійно-штокверкових
мінералізованих зон.
4. Встановлені найважливіші сприятливі пошукові критеріїї й ознаки молібденових
руд гідротермально-грейзенового генетичного типу на прикладі Устинівського рудоносного
поля, до яких належать тектонічні, геолого-структурні, магматичні, гідротермальнометасоматичні, мінералогічні, геохімічні та геофізичні, відкривають нові перспективи
виявлення молібденових руд аналогічного типу в межах Волинського мегаблока УЩ.
ЛІТЕРАТУРА
1. Галий С. А., Есипчук К. Е., Когут К. В., Кондратенко П. А. Вербинское
месторождение молибдена (северо-запад Украинского щита): петрография, минералогия,
условия формирования//Минерал. журнал. – 2000. – 22. – № 4. – С. 73–83.
2. Державна геологічна карта України. М-б 1:200 000. Аркуш М-35-ХI
(Коростень)/Костенко М. М., Мазур С. М., Котвицький Л. Ф. та ін. – Київ: М-во екології та
природ. ресурсів України, Північ. держ. регіон. геол. підприємство “Північгеологія”, 2001. –
145 с.
3. Кондратенко П. А., Костенко М. М. Закономірності розміщення та пошукові
критерії і ознаки молібденового зруденіння в межах Устинівського рудоносійного поля
(Волинський мегаблок Українського щита)//Мінеральні ресурси України. – 2016. – № 2. –
С. 3–11.
4. Костенко Н. М., Металиди В. С., Потебня М. Т. Оловоносные площади
дорифейской складчастости в северо-западной части Украинского щита//Геол. оловоруд.
месторожд. СССР. В двух томах. Т. 2. Оловоруд. месторожд. СССР. Кн. 2. – М.: Недра, 1986.
– С. 172–176.
5. Костенко М. М., Кондратенко П. А. Геологія та особливості складу рудоносних
порід Вербинського рудопрояву молібдену (Волинський мегаблок Українського
щита)//Збірник наукових праць УкрДГРІ. – 2016. – № 1. – С. 9–27.
6. Костенко О. М. Геологія та геохронологія гранітоїдів Волинського мегаблока: автореф.
дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук: спец. 04.00.02 “Геохімія”. – К., 2013. – 20 с.
7. Металіді В. С., Кондратенко П. А., Парфенюк В. О. Молібденові руди
України//Мінеральні ресурси України. – 1997. – № 10. – С. 10–13.
8. Металічні і неметалічні корисні копалини України. Том 1. Металічні корисні
копалини/Гурський Д. С., Єсипчук К. Ю, Калінін В. І. та ін. – Львів: Вид-во “Центр Європи”,
2005. – 785 с.
9. Минералогия олова, вольфрама и молибдена в Украинском щите/Нечаев С. В.,
Кривдик С. Г., Семка В. А. и др. – К.: Наукова думка, 1986. – 212 с.
10. Поиски, разведка и оценка месторождений молибдена/под ред. В. Д. Покалова. –
М.: Недра, 1984. – 199 с.).

165

УДК 006.065

НОВЫЕ ЗАКОНЫ О СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ
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И. В. Васильева, УкрГГРИ, vasileva_iv1982@mail.ru.
Новое издательство законов по стандартизации и метрологии требует сравнительного
анализа с отмененными законами и дальнейшего обсуждения вопроса о перспективах развития
нормативно-правовой базы геологической отрасли.

NEW LAWS ON STANDARDIZATION AND METROLOGY
AND PROSPECTS OF LEGAL FRAMEWORK GEOLOGY
S. Kochetkov, UkrSGRI, Kyiv, Ukraine, aqua_rius@list.ru,
V. Pluzhnikova, UkrSGRI, Kyiv, Ukraine, geostandard@ukr.net,
I. Vasileva, UkrSGRI, Kyiv, Ukraine, vasileva_iv1982@mail.ru.
The new edition of metrology and standardization laws requires a comparative analysis with canceled
ones and further discussions on the prospects of development of the regulatory and legal framework of the
geological sector.

С 3 января 2015 года в Украине вступил в силу Закон “Про стандартизацию”.
Согласно обновленному варианту технические условия переходят в разряд документов
добровольного характера. Отменяется их государственная регистрация и не допускается
установление каких-либо правил, связанных с разработкой стандартов и технических
условий предприятий (с целью дерегуляции экономики). В соответствии с Соглашением о
технических барьерах в торговле ВТО стандарты определяются как добровольные. Закон
устанавливает правовые и организационные основы национальной стандартизации.
Относительно стандартов предприятий – закон определяет права, а не обязанности, то
есть стандарты предприятий – это не регулирующая сфера, что соответствует европейской
практике. Также отменяется обязательность применения национальных стандартов.
Согласно законопроекту национальные стандарты применяются на добровольной основе, за
исключением случаев, когда обязательность их применения установлена нормативноправовыми актами. Обеспечивается свободный доступ к текстам национальных стандартов,
применение которых в соответствии с законодательством является обязательным.
В Европейском Союзе стандарт является обязательным в случаях, когда на него есть
прямая ссылка в тексте директивы ЕС. На базе директив ЕС в Украине разрабатываются
технические регламенты, которые являются нормативно-правовыми актами (утверждаются
постановлением Кабинета Министров Украины). В случае прямой ссылки на национальные
стандарты в других нормативно-правовых актах (в частности в приказах государственных
органов власти, зарегистрированных в Минюсте) соответствующие стандарты становятся
обязательными.
Межгосударственные стандарты (ГОСТ), которые действовали на момент вступления в
силу Соглашения о проведении согласованной политики в области стандартизации,
метрологии и сертификации от 13 марта 1992 года, и республиканские стандарты
Украинской Советской Социалистической Республики (РСТ УССР) применяются в качестве
национальных стандартов до их замены на национальные стандарты или отмены в Украине.
Стандарты, кодексы, технические условия, отраслевые стандарты (ОСТ) и приравненные к
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ним другие нормативные документы бывшего Союза Советских Социалистических
Республик, отраслевые стандарты Украины (ГСТУ) применяются не более 15 лет со дня
вступления в силу настоящего Закона.
С 03.01.2016 года в Украине вступил в силу законы “Про метрологию и
метрологическую деятельность”.
При подготовке нового Закона Украины были использованы рекомендации
Международного документа D1 Международной организации законодательной метрологии
“Основные положения для закона по метрологии”, 2012 (D1 OIML “Considerations for a Law
on Metrology”, Edition 2012). Это позволило гармонизировать его с соответствующими
законами стран Европейского Союза.
Новый Закона Украины состоит из десяти разделов и 32 статей, в то время как
отмененный Закон Украины имел 49 статей. Законом предусматривается разграничение
регулирующих, надзорных и хозяйственных функций в сфере метрологии, и как результат,
создается Государственная метрологическая инспекция. Планируется создание научнометрологических центров, которые будут заниматься научной деятельностью, создавать и
сохранять национальные эталоны и т.п., а также создание инспекционных служб, в том числе
и инспекторов государственного метрологического надзора. Также предусматривается
разработка и принятие закона, которым будут определены полномочия центральных органов
исполнительной власти, и других государственных органов с правом привлекать
предприятия и их обособленные подразделения к проведению метрологических работ или
определенных измерений.
Законом устанавливается три вида метрологической деятельности: поверка
законодательно регулируемых средств измерительной техники, которые находятся в
эксплуатации, оценка соответствия средств измерительной техники требованиям
технических регламентов, которые также вступают в силу с 2016 года, и калибровка средств
измерительной техники.
Измерительные лаборатории 01.01.2016 года не подлежат аттестации, они будут
“уполномочиваться” на проведение работ, но свидетельства об аттестации лабораторий,
выданные ранее, будут действительны до окончания срока их действия. Сам по себе
процедура уполномочивания еще не определена и находится в разработке.
Ряд статей нового Закона предусматривает административную ответственность за
нарушение условий и правил проведения поверки и правил применения средств
измерительной техники, в виде наложения штрафа на должностных лиц предприятий и
организаций независимо от формы собственности, физических лиц-предпринимателей от
трех до тридцати необлагаемых минимумов доходов граждан.
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ОСОБЛИВОСТІ КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ВОДНЕВОЇ
АКТИВАЦІЇ ПРОЦЕСІВ ФІЛЬТРАЦІЇ В ПРИВИБІЙНІЙ ЗОНІ ПЛАСТА
О. В. Кравченко, канд. техн. наук, старший науковий співробітник, Інститут проблем
машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України, Харків, Україна, e-mail:
krav@ipmach.kharkov.ua,
Д. О. Велігоцький, Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН
України, Харків, Україна, e-mail: mr.vda59@mail.ru,
Авраменко А. М., канд. техн. наук, старший науковий співробітник, Інститут проблем
машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України, Харків, Україна
Наведено результати досліджень з уточнення комп’ютерної моделі фільтрації водню в
поровий простір привибійної зони свердловини під час процесу комплексного водневого
термобарохімічного впливу на продуктивний пласт малодебітної свердловини. Показано, що
уточнена комп’ютерна модель, яка враховує аномальні властивості водню, дає змогу отримати
більш точні та достовірні результати чисельного моделювання.

FEATURES COMPUTER SIMULATION OF HYDROGEN ACTIVATION
FILTERING PROCESS IN THE BOTTOMHOLE ZONE RESERVOIR
О. Kravchenko, Ph. D., A. N. Podgorny Institute for Mechanical Engineering Problems NAS of
Ukraine, Kharkov, Ukraine, e-mail: krav@ipmach.kharkov.ua,
D. Veligotskyi, A. N. Podgorny Institute for Mechanical Engineering Problems NAS of Ukraine,
Kharkov, Ukraine, e-mail: mr.vda59@mail.ru,
A. Avramenko 1, Ph. D., A. N. Podgorny Institute for Mechanical Engineering Problems NAS of
Ukraine, Kharkov, Ukraine
The results of studies to refine computer models of hydrogen filtration in the pore space of the complex
hydrogen termobarochemical impact on the producing formation marginal wells bottomhole zone during the
process. It is shown that refined computer model that takes into account the anomalous properties of
hydrogen, provides a more accurate and reliable numerical simulation results.

Продуктивність нафтових, газових і газоконденсатних свердловин визначається
якісним станом привибійної зони пласту (ПЗП), який характеризується головним чином його
проникністю, тобто здатністю фільтрувати до вибою свердловини вуглеводні, які
видобуваються.
Хімічні й термохімічні методи інтенсифікації видобутку вуглеводнів, які широко
використовуються зараз на промислах, в разі обробки за їх допомогою пластів з низькою
проникністю, найчастіше виявляються неефективними, тому що хімічні процеси протікають
не в дифузійній області, тобто не в поровому просторі ПЗП, а в експлуатаційній колоні.
Вирішення цієї проблеми, а саме, підвищення фільтраційної здатності колектора
пропонується за рахунок комплексного використання водню на різних термобаричних
стадіях обробки привибійної зони [1–3].
Проведено комплексне дослідження, яке довело доцільність використання водню в
технологіях інтенсифікації видобутку нафти, газу та газового конденсату [1, 2]. Показано, що
водень на низькотемпературній стадії водневої термобарохімічної обробки сприяє
проникненню активних газів у рідин у привибійну зону свердловини, де протікають їх
вторинні реакції, які направлені на покращення фільтраційних здібностей гірської породи.
На високотемпературній стадії процесу водень приймає участь у гідрокрекінгу
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асфальтосмолистопарафінових відкладень з утворенням газових та дистилятних фракцій
безпосередньо в пласті.
У роботі представлено результати з удосконалення етапу комп'ютерного 3D
моделювання комплексної водневої термобарохімічної дії на привибійну зону
пласту. Розроблено методику уточнення математичної моделі шляхом урахування
експериментальних даних зі зміни проникності породи під впливом водню [2, 3]. Дана
методика дозволила суттєво підвищити точність моделювання термохімічного процесу,
удосконалити алгоритм визначення якісних та кількісних показників й складів робочих
сумішей, які використовуються на кожній зі свердловин, більш точно визначати прогнозні
результати від впровадження технології. На рисунку наведено результати комп'ютерного
моделювання процесу прогріву порового простору ПЗП під час фільтрації газової суміші без
урахування в комп’ютерній моделі особливостей впливу водню на гірську породу (рисунок
а) та з урахуванням водневої активації дифузії (рисунок б).

б

a

Рисунок. Розподіл температури ПЗП у перетині вертикальною площиною

З результатів, наведених на рисунку видно, що урахування особливостей впливу водню
на гірську породу при комп’ютерному моделюванні процесу прогріву порового простору
ПЗП дозволяє пояснити механізм суттєвого збільшення радіусу прогріву порового простору
ПЗП та флюїду, та, відповідно, більш коректно моделювати стадії технології комплексного
водневого термобарохімічного впливу на ПЗП [2, 3].
Таким чином можна зробити висновок, що уточнення комп’ютерної моделі процесу
фільтрації водню у поровий простір ПЗП дозволяє одержувати більш коректні прогнозні
результати, які в подальшому будуть використовуватися для удосконалення технології
комплексного водневого термобарохімічного впливу на ПЗП малодебітної свердловини [1].
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ЩОДО ПРИНЦИПІВ
НОВОЇ РЕДАКЦІЇ КОДЕКСУ УКРАЇНИ ПРО НАДРА
Красножон М. Д. доктор геологічних наук, УкрДГРІ, м. Київ, Україна,
Г. Г.Лютий кандидат геолого-мінералогічних наук, УкрДГРІ, м. Київ, Україна,
ekogeol@ukr.net
Проаналізовані основні принципи нової редакції Кодексу України про надра. Існує нагальна
потреба у новій редакції Кодексу України про надра. Однак варіант кодексу, який протягом
останніх чотирьох років розроблявся в Мінприроди України, містить деякі положення, які є
неприйнятними, і навіть суперечать Конституції України.

ABOUT THE PRINCIPLES OF NEW EDITION OF THE SUBSOIL CODE
OF UKRAINE
Krasnozhon M. D. doctor of geological sciences, UkrSGRI, Kyiv, Ukraine
Lyutyj G. G. candidate of geological and mineralogical sciences, UkrSGRI, Kyiv,
Ukraine, ekogeol@ukr.net
The thesis analyzed principles of new edition of the Subsoil Code of Ukraine. There is an urgent need
for the new edition of the Subsoil Code of Ukraine. However, the version of the Code, which developed in the
Ministry of Environmental Protection during last four years, contains a number of provisions that are
unacceptable, and even contrary to the Constitution of Ukraine.

Потреба у новій редакції Кодексу України про надра безумовно назріла давно, оскільки
варіант Кодексу, затвердженого 27 липня 1994 р. за № 133, був створений в основному на
старій нормативно-правовій базі і не враховував усіх особливостей сучасних ринкових
відносин. В той же час підготовка нового Кодексу повинна враховувати основоположні
позиції Конституції України, згідно із якими «Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та
інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її
континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об’єктами права
власності Українського народу. Від імені Українського народу права власності здійснюють
органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених
Конституцією» (стаття 13).
За період з 1994 до 2016 рр. практика показала, що цілий ряд питань діючим Кодексом
України про надра недостатньо враховані. Зокрема, не зовсім чітко сформульовані взаємини
між державними органами, що регулюють надрокористування і користувачами надр.
Уточнення цих взаємовідносин у Постанові Кабінету Міністрів № 615 було зроблене явно не
на користь користувачів надр, особливо стосовно призупинення або припинення дії
спеціального дозволу. Це певною мірою збігається із неконкретним положенням ст. 26
Кодексу - “законодавством України можуть бути передбачені й інші випадки припинення
права користування надрами”. Така редакція ставить перед інвесторами питання щодо
надійності одержаного спеціального дозволу на користування ділянками надр тим більше,
що з досвіду робіт призупинення може бути спричинене навіть запізненням у наданні
інформації стосовно результатів розробки родовищ за попередній рік. Крім того, не розкриті
належним чином права держави і відповідальність надрокористувача у випадку припинення
права розроблення наданої у користування ділянки надр, недостатньо повно сформульовані
нормативи переходу права користування ділянками надр за різних обставин.
Не передбачені у діючому законодавстві норми державного регулювання, які б
забезпечили можливість ефективного впливу спеціально уповноваженого центрального
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органу виконавчої влади на надрокористувача щодо виконання зобов’язань стосовно
відповідних обсягів інвестицій та виконання окремих етапів робіт, які цим
надрокористувачем декларувались при отриманні спеціального дозволу на користування
ділянкою надр. В результаті переважна більшість ліцензованих гірничо-видобувних об’єктів
експлуатується на рівні від 10 до 15 % від проектної продуктивності, а потенційні інвестори
в той же час не мають можливості вкладати свої кошти у перспективні об’єкти. Більше того,
за такої низької продуктивності гірничо-видобувних підприємств різко погіршилось
раціональне співвідношення проходки підготовчих та експлуатаційних виробок, що призвело
до швидкого падіння економічної ефективності у подальшій розробці родовищ і, як наслідок,
закриття великої кількості гірничо-видобувних об’єктів.
Не визначений перелік цільових завдань, які мають вирішуватись за рахунок тієї
частини податків, у тому числі і ресурсних платежів, які залишаються у розпорядженні
місцевих органів влади, що особливо важливо на сьогоднішній час, враховуючи принципи
розподілу державного бюджету.
Не отримало достатнього врегулювання питання техногенних родовищ корисних
копалин, тому що в діючому Кодексі крім визначення терміну техногенне родовище
практично відсутні нормативи, що стосуються цього специфічного виду утворення корисних
копалин. Корінним питанням у даному випадку є питання власності. Згідно із Законом
України “Про відходи” продукти переробки корисних копалин та відходи гірничовидобувного виробництва є власністю відповідних підприємств. В той же час родовище
корисних копалин розглядається Кодексом України про надра як власність держави і після
його вивчення та геолого-економічної оцінки має передаватись до Державного фонду
родовищ корисних копалин. Подібна невизначеність спричиняє до неоднозначних ситуацій з
позицій контролю і убезпечення довкілля від негативного екологічного впливу.
Недостатньо розроблені питання охорони довкілля у процесі надрокористування,
особливо у випадках, коли надрокористувач стає банкрутом. За діючої системи відношень у
надрокористуванні банкрут залишає вирішення екологічних проблем, пов’язаних із
розробленням родовищ корисних копалин, державі або своїм послідовникам.
Нечіткість, невизначеність, процедурна незавершеність нормативних положень
породжує їх довільне трактування. Внаслідок цього, незважаючи на значну роботу зі
створення необхідних нормативів, законодавча база у сфері надрокористування і державного
регулювання відповідних відносин не сприяє широкому залученню інвестицій у геологічну
галузь та гірниче виробництво.
Тому при підготовці нової редакції Кодексу було поставлене завдання:
1) створити законодавчий документ, який би у повній мірі відповідав вимогам
ринкових відносин в Україні;
2) забезпечити захист соціальних, економічних, екологічних та інших інтересів
народу України у галузі надрокористування;
3) скоординувати Кодекс з положеннями законів України, які були прийняті в
останні роки і мають відношення до надр і надрокористування;
4) забезпечити рівні можливості всіх юридичних осіб та громадян України, а також
інших країн і захист їх прав у користуванні надрами України;
5) забезпечити проведення антимонопольної політики у сфері користування
надрами;
6) створити умови для беззаперечного раціонального використання надр;
7) забезпечити вимоги екологічного законодавства при надрокористуванні
В рамках нової редакції Кодексу до основних повноважень органів державного
управління в області використання і охорони надр були віднесені такі:
- удосконалення гірничо-геологічного законодавства;
- здійснення державної політики в області використання і охорони надр;
- встановлення загального порядку використання і охорони надр з метою їх
раціонального використання і збереження, розроблення нормативних документів (стандартів,
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лімітів, норм і правил та іншої нормативно-технічної документації) в області використання і
охорони надр, у тому числі класифікації запасів і ресурсів корисних копалин;
- координація науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, пов’язаних з
користуванням надрами;
- захист прав користувачів надр і інтересів громадян України;
- створення єдиної інформаційної системи в області використання і охорони надр;
- забезпечення контролю за виконанням нормативів і правил при надрокористування.
До основних позицій, які доцільно тут озвучити, слід віднести наступні:
1. Надра надаються лише у користування.
2. Користування надрами є платним, плата за надрокористування здійснюється згідно із
нормами Податкового кодексу України.
3. При одержанні користувачем надр наднормативного прибутку може
встановлюватись акцизний збір.
4. Перехід права власності на корисні копалини до надрокористувача буде визначатись
моментом вилучення корисних копалин із надр і розподілом їх згідно з угодою про розподіл
продукції. Після отримання вилучених корисних копалин надрокористувач на праві
власності регулює свої подальші дії у сфері ринкових відносин.
5. Набування права користування ділянками надр за нормами нової редакції Кодексу
має здійснюватись шляхом отримання спеціальних дозволів, які є основою виникнення
зазначеного права і визначають умови використання і охорони надр. Ніяких додаткових
дозвільних документів – угоди про умови користування надрами, програми робіт
надрокористувача до спеціального дозволу не передбачається.
У окремих випадках набування права користування ділянками надр у новій редакції
Кодексу для обумовленого переліку об’єктів передбачено пов’язувати з укладанням угод про
розподіл продукції. Зміст та порядок укладання цих угод та їх реалізація визначені Законом
України «Про угоди про розподіл продукції».
6. Визначені антимонопольні вимоги при надрокористуванні. Зокрема це стосується
прозорості проведення конкурсів на отримання ділянки надр у користування,
необґрунтованого обмеження доступу до участі у конкурсі юридичних осіб або громадян, які
бажають отримати право користування ділянкою надр, ухилення від надання прав
переможцям конкурсу, дискримінація користувачів надр у наданні доступу до об’єктів
транспорту або інфраструктури та ін.
7. На основі досвіду моніторингу надрокористування у проекті нової редакції Кодексу
передбачені конкретні недоліки у надрокористування, які тягнуть за собою адміністративну
відповідальність надрокористувача, призупинення діяльності на ділянці надр або
позбавлення спеціального дозволу на користування ділянкою у разі:
1) закінчення встановленого строку користування надрами;
2) припинення діяльності користувачів надр, яким було надано ділянки надр у
користування;
3) виконання робіт із застосуванням методів і способів, що негативно впливають
на стан довкілля та призводять до забруднення навколишнього природного середовища, а
також до шкідливих наслідків для здоров’я населення;
4) використання надр не для тих цілей та поза межами, які були встановлені
дозволом на користування надрами;
5) коли надрокористувач без поважних причин протягом обумовленого дозволом
терміну не приступив до користування надрами або не виконав прийнятих на себе
зобов’язань стосовно обсягів інвестицій;
6) порушення вимог чинного законодавства щодо користування надрами, а саме :
- самовільне користування надрами;
- порушення норм, правил і вимог щодо проведення робіт з геологічного вивчання
надр;
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- вибіркове вироблення багатих ділянок родовищ, що призводить до наднормативних
втрат запасів корисних копалин;
- наднормативні втрати та погіршення якості корисних копалин під час їх видобування;
- пошкодження родовищ корисних копалин, що повністю виключає або суттєво
обмежує можливість їх подальшої експлуатації;
- порушення встановленого порядку забудови площ залягання корисних копалин;
- невиконання правил охорони надр та вимог щодо безпеки людей, майна і
навколишнього природного середовища від шкідливого впливу робіт, пов’язаних з
користуванням надрами;
- знищення або пошкодження геологічних об’єктів, що становлять особливу наукову і
культурну цінність, спостережних режимних свердловин та маркшейдерських і геодезичних
знаків;
- незаконне знищення маркшейдерської чи геологічної документації та дублікатів проб
корисних копалин, необхідних для подальшого геологічного вивчання надр та розробки
родовищ;
- невиконання вимог щодо приведення гірничих виробок і свердловин, які ліквідовано
або законсервовано, у стан, який гарантує безпеку людей, а також вимог щодо збереження
родовищ, гірничих виробок і свердловин на час їх консервації.
Самовільне користування надрами та забудова площ залягання корисних копалин з
порушенням установленого порядку повинне припинятись без відшкодування понесених
витрат.
Як бачите, призупинення та припинення дії спеціального дозволу при незначних
недоліках не передбачається.
Враховуючи, що в Україні проходить процес реформування державної геологічної
служби, у новій редакції Кодексу доцільно сформулювати основні завдання державної
геологічної служби і визначити джерела фінансування її діяльності. До цих завдань слід
віднести:
- визначення змін навколишнього природного середовища під впливом тектонічних,
гідрогеологічних, кліматичних, космічних факторів;
- геологічні, геофізичні, геохімічні, гідрологічні та інші дослідження надр Землі;
- вивчання глибинної будови Землі, тектоніки і геодинаміки Світового океану;
- вивчання геофізичних полів із використанням методів сейсмології, гравіметрії,
геомагнетизму, геотермії, геоелектрики;
- геодинамічне районування і побудова карт напруженого стану надр в межах України,
а також на регіональному і локальному рівнях;
- різномасштабні регіональні роботи, у тому числі складання державних геологічних,
гідрогеологічних та інших карт;
- прогнозування сейсмонебезпечних зон і геодинамічних проявів при виборі усталених
ділянок надр для будівництва гідротехнічних та інших споруд, газо- і нафтосховищ,
захоронень радіоактивних і токсичних відходів виробництв;
- створення геолого-екологічного моніторингу для прогнозу і контролю за станом надр
в крупних гірничо-видобувних районах та за станом природного (геологічного) середовища
на всій території України;
- моделювання геологічних процесів і явищ;
- прогноз родовищ вуглеводневої сировини, металевих і неметалевих корисних
копалин, радіоактивної сировини, дорогоцінного каменю, підземних вод, особливо питних.
Проектом Кодексу передбачається, що виконання цих завдань повинно входити до
Державних програм комплексного вивчення надр для забезпечення потреб народногосподарчого комплексу держави, у т.ч. і планів відтворення мінерально-сировинної бази.
Передбачена також можливість виконання робіт за відповідними програмами з пошуків та
розвідки гостродефіцитних корисних копалин, а також корисних копалин, які мають
стратегічне значення.
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Треба сказати, що значна частина позицій варіанту Кодексу, підготовленому в
УкрДГРІ, була включена до проекту, який протягом останніх чотирьох років розроблявся в
Мінприроди України. Але, на нашу думку, деякі положення цього документа
неприйнятними, зокрема:
1. Спеціальний дозвіл на користування запропоновано замінити на договір. На нашу
думку, договір можна укладати між рівноправними учасниками. У випадку
надрокористування рівноправних учасників бути не може, оскільки йдеться лише про
надання у користування і центральний орган виконавчої влади при цьому надає право на
користування за умови, коли повністю враховані інтереси Українського народу, який є
власником надр. Посилатись при цьому на угоди про розподіл продукції не варто, оскільки
подібні угоди стосуються видобутої корисної копалини, яка згідно із положеннями Кодексу є
власністю надрокористувача.
2. Згідно зі статтею 26 (та й інших) проекту користувач надр має право відчужувати
право користування надрами іншим особам, у т.ч. вносити його до статутного капіталу
суб’єктів господарювання, вносити вклад у спільну діяльність, а також передавати в іпотеку.
У цьому випадку не зовсім зрозуміло як таку нематеріальну субстанцію як право можна
вносити до матеріального статутного капіталу, де очевидно потрібні вартісні показники і як
ці показники отримують.
Крім того у статті 63 передбачено, що у разі коли користувач надр виявив бажання
здійснити відчуження права користування надрами, держава в особі центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та
раціонального використання надр, може придбати відчужуване право на користь суб’єкта
господарювання, 100 відсотків статутного капіталу якого належить державі. А потім за
відчужене право державне підприємство (ст. 64) має сплатити збір у розмірі 1,5 % від
розміру мінімального збору за укладення договору на використання надр.
Виникає питання навіщо держава повинна платити за свої надра надрокористувачеві,
який відмовляється від освоєння ділянки надр, а потім іще платити збір?
3. У проекті не висвітлено, чи при передачі права користування надрами новий
користувач повинен проходити всю процедуру погоджень, які передбачені при укладенні
первинної угоди на користування надрами. Якщо ні, то як до цього поставляться інші органи
виконавчої влади, які приймають участь у регулюванні надрокористування від імені
держави, а якщо так, то чим запропонована система відрізняється від діючої, крім
можливості торгувати надрами невідомо з якою метою.
4. Ще більш незрозумілою є пропозиція передавати право користування надрами в
іпотеку. Перш за все хто при цьому визначає вартість іпотеки і за якими принципами. А крім
того, які права центрального органу виконавчої влади по відношенні до об’єктів, права на
користування якими передані в іпотеку і хто є гарантом іпотечного кредиту за умови
банкрутства надрокористувача або його зникненні.
5. Статтею 80 проекту передбачено, що розвідані родовища корисних копалин, у тому
числі техногенні, або їх ділянки, запаси яких затверджено, включаються до Державного
фонду родовищ корисних копалин для їх подальшої передачі у користування в
установленому порядку. Але справа у тому, що функціональна структура Державного фонду
родовищ корисних копалин не створена та й у статті не передбачена розробка порядку
включення родовищ до зазначеного фонду і передачі у користування.
6. Статті стосовно єдиної газотранспортної системи та про магістральні трубопроводи
не вписуються у загальні завдання Кодексу про надра. І взагалі багато положень, що
стосується розвідки та експлуатації родовищ вуглеводнів, є дублюванням загальних
положень Кодекс. У статті 95 обґрунтовується, що дослідно-промислова розробка є окремою
стадією промислової розробки родовищ нафти та газу, в той час, коли згідно із загальною
концепцією геологічного вивчення цей вид досліджень входить до геологічного вивчення.
7. Не зрозуміло, яке попереднє геологічне вивчення надр (ст.110) потрібно здійснити на
ділянках проектування та будівництва населених пунктів, промислових комплексів та інших
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об’єктів. Очевидно укладачів не влаштовує наявні державна геологічна та гідрогеологічна
карти м-бу 1:200 000. Тоді очевидно треба сформулювати чи справа йде про більш крупно
масштабні знімальні роботи, чи про пошуково-розвідувальні роботи.
8. Серед питань, які статтею 112 мають перевіряти органи державного геологічного
контролю є такі, що дублюють функції Держгірпромнагляду, зокрема:
- обґрунтованість застосування методик і технологій, якість, комплексність,
ефективність робіт ….. з використання ділянок надр;
- виконання рішень з питань методичного забезпечення робіт з … використання надр;
- дотримання нормативів, стандартів та інших вимог щодо … використання надр;
- своєчасність та відповідність установленим вимогам введення в експлуатацію
розвіданих родовищ корисних копалин;
- облік видобування нафти, газу та супутніх компонентів.
Очевидно, доцільно подумати про зміну діючого порядку, визначеного постановою
Кабміну № 615, згідно з якою спеціальний дозвіл на користування надрами супроводжується
Угодою про умови користування надрами і програмою робіт, що додається до цієї Угоди.
Справа у тому, що в зазначеній Угоді компілятивно зібрані положення інших нормативних
документів, за винятком вимог щорічно звітувати про виконання Програми робіт, а також
умов внесення змін до спеціального дозволу, які можна прописати і у постанові № 615. Що
стосується Програми робіт, то в ній, як правило, прописані терміни оформлення дозвільних
документів та документів, що супроводжують надрокористування, що можна встановлювати
нормативно, а не віддавати на рішення можливо не завжди конкретної особи, що оформлює
документи. Часто також у цій Програмі визначаються терміни проведення окремих видів
геологорозвідувальних робіт, що очевидно не можна вважати сферою компетенції
Держгеонадр.
Таким чином, підготовлений Мінприроди України варіант проекту Кодексу України
про надра вимагає ґрунтовної професійної переробки.
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ПОЛУЧЕНИЕ ВОДОРОДА ИЗ ВОДЫ ПОД ДЕЙСТВИЕМ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ ПЕРЕМЕННОЙ АМПЛИТУДЫ
А. Р. Криковлюк, Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина,
г. Харьков, Украина,
А. П. Кулик, Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина, г. Харьков,
Украина,
В. И. Ткаченко, Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина,
г. Харьков, Украина, Национальный Научный Центр “Харьковский физико-технический
институт” Национальная Академия Наук Украины, г. Харьков, Украина,
tkachenko@kipt.kharkov.ua
Рассмотрены воздействия электрического поля на виртуальный двумерный аналог молекулы
воды. Напряженность электрического поля изменяется во времени как последовательность
соприкасающихся прямоугольных импульсов, амплитуды которых растут по линейному,
квадратичному или экспоненциальному закону с различной шириной каждого импульса. Результаты
проанализированы и найдены наиболее оптимальные формы ступенек, которые приводят к наиболее
эффективной диссоциации молекулы воды.

PRODUCTION OF HYDROGEN FROM WATER BY THE ELECTRIC
FIELD OF VARIABLE AMPLITUDE
A. R. Krikovlyuk, V. N. Karazin Kharkov National University, Kharkov, Ukraine,
O. P. Kulyk, V. N. Karazin Kharkov National University, Kharkov, Ukraine,
V. I. Tkachenko, V. N. Karazin Kharkov National University, Kharkov, Ukraine, National
Science Center “Kharkov Institute of Physics and Technology”, Kharkov, Ukraine,
tkachenko@kipt.kharkov.ua
The electric field impact on a virtual two-dimensional analogue of the water molecule was
considered. The electric field varies with time as a sequence of contiguous rectangular pulses with different
widths whose amplitudes increase according to a linear, quadratic or exponential law. The results are
analyzed and the most appropriate forms of steps that lead to the most efficient dissociation of water
molecules are found.

Преимущества водорода как топлива связаны не только с тем, что при его сгорании
образуется экологически чистый водяной пар, а и с тем, что он характеризуется
максимальным энергосодержанием. Так, например, при сгорании 1 кг водорода выделяет в
3,5 раза больше тепла по сравнению с таким же количеством органического топлива. Кроме
того, водород, в отличие от углеводородного топлива, способен к каталитическому
окислению при низких температурах с прямым преобразованием химической энергии
окисления в электрическую, что может оказаться решающим преимуществом при решении
вопроса о применении водорода в энергетике. Водород используется при производстве
аммиака как окислитель некоторых металлов из их оксидов, как аккумулятор энергии и
имеет много других применений.
Однако водорода в свободном состоянии на Земле нет, и для его получения необходимо
доступное химическое сырье и первичные источники энергии. Иначе говоря, водород – это
не топливо, а энергоноситель. Этот факт приводит нас к проблеме поиска наиболее
оптимального способа получения водорода.
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Напряженность
электрического поля F

Один из способов наиболее оптимального получения водорода рассмотрен в настоящей
работе. В работе предложен способ получения водорода из воды под действием
напряженности электрического поля переменной амплитуды.
Для решения поставленной задачи реальная молекула воды заменена ее двумерным
аналогом – виртуальной молекулой (ВМ). ВМ воды отличается от реальной тем, что у ВМ
перенормированы длины связей и массы атомов. Такая перенормировка вызвана тем, что
колебания атомов реальной молекулы воды соответствуют колебаниям плоскости, на
которой они расположены. Для перехода в систему отсутствия колебаний плоскости, т. е в
систему, когда атомы молекулы воды совершают колебания на покоящейся плоскости,
предложена перенормировка параметров молекулы. При этом перенормировка
осуществляется таким образом, чтобы основные собственные частоты ее колебаний
совпадали с аналогичными частотами реальной молекулы.
Задача разложения ВМ решена численно. Для этого составлена система уравнений
движения атомов молекулы в потенциальном поле Морзе. В результате перенормировки
параметров реальной молекулы определены параметры ВМ. Решена задача на собственные
значения ВМ. Рассчитаны параметры ВМ, при которых наблюдаются ее устойчивые
колебания. После определения устойчивых режимов колебаний ВМ на нее воздействовали
внешним электромагнитным полем, направление вектора напряженности электрического
поля которого по отношению к оси симметрии ВМ могло изменяться от 0 до 2π . При
численном моделировании амплитуда напряженности электрического поля изменялась во
времени как последовательность соприкасающихся прямоугольных импульсов, средние
точки верхних уровней которых растут по линейному, квадратичному или
экспоненциальному закону с различной шириной каждого импульса. На рис. 1, в качестве
примера, показана последовательность из пяти соприкасающихся прямоугольных импульсов
напряженности электрического поля, амплитуды которых достигают максимума (1 В/см) по
экспоненциальному закону. В результате численных расчетов определены параметры
импульсов напряженности электрического поля и углы их воздействия на ВМ, при которых
наблюдается разрыв всех связей или только связи Н-ОН.
Найдены оптимальные формы импульсов напряженности электрического поля и
амплитуд силы воздействия электромагнитного поля на молекулу воды. Показано, что при
угле 4/3 π и экспоненциальной форме импульса напряженности электрического поля
наблюдается диссоциация ВМ при минимальной напряженности поля (рис. 2).

Время t
Рис. 1.
Последовательность
из
5
соприкасающихся прямоугольных импульсов
(в единицах Хартри), амплитуды которых на
своей полуширине достигают максимума по
экспоненциальному закону

Рис. 2. Результат воздействия электрического
поля (рис. 1) на ВМ под различными углами.

Светлые области соответствуют стабильному состоянию ВМ
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБЩЕЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
ПРОГНОЗА РАБОТЫ ГАЗОКОНДЕНСАТНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
М. М. Кутя, аспирант, Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН
України, Харків, Україна, e-mail: kmm123@yandex.ru,
О. В. Кравченко, канд. техн. наук, ст. научн. сотр., Інститут проблем
машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України, Харків, Україна, e-mail:
krav@ipmach.kharkov.ua
С целью усовершенствования общей математической модели прогноза работы
газоконденсатного месторождения в газовом режиме разработан метод учета изменения
характеристик призабойной зоны скважины после проведения в ней работ по интенсификации
притока углеводородов. Уточнение фильтрационных характеристик продуктивного горизонта
производится на основе результатов экспериментальных исследований, моделирующих комплексное
водородное термобарохимическое воздействие на пласт. Рассмотрен улучшенный алгоритм
применения математической модели разработки газового месторождения, основанный на системе
уравнений, описывающих плоскорадиальный приток газа к скважине и вертикальный транспорт
газа по насосно-компрессорным трубам с обеспечением принципа неразрывности при помощи
уравнения материального баланса. Указана возможность автоматической коррекции исходных
переменных математической модели для каждого слоя расчета. Показана возможность учета
результатов применения различных методов интенсификации притока газа в одной или нескольких
скважинах месторождения, направленных на улучшение фильтрационных характеристик
призабойной зоны пласта (на примере комплексного водородного термобарохимического
воздействия на призабойную зону скважины).

IMPROUVEMENT OF GENERAL MATHEMATICAL MODEL OF
GAS CONDENSETE DEPOSITS
M. Kutia, postgraduate student, A. N. Podgorny Institute for Mechanical Engineering Problems
NAS of Ukraine, Kharkov, Ukraine, E-mail: kmm123@yandex.ru,
O. Kravchenko, A. N. Podgorny Institute for Mechanical Engineering Problems NAS of Ukraine,
Kharkov, Ukraine, E-mail: krav@ipmach.kharkov.ua
In order to improve the general mathematical prediction model for gas condensate deposits that
workin gas mode a method of accounting for changing the characteristics of wells bottom hole zone after the
intensification processes based on results of laboratory physica lmodeling of technology of complex
hydrogen thermalpressurechemical impact was developed. The algorithm of application of a mathematical
model for the development of gas field, that is based on system of equations for flat-radial gas’s flow,
vertical transport of gas along the well and material balance equation is considered. The possibility of
automatic correction of initial variables is specified. The possibility of calculation with taking into account
different kinds of intensification is specified. The examples of calculations with using new algorithm are
shown (the intensification process was based on complex hydrogen temperature and chemical impact on
bottom hall zone).

Введение

Применяя балансные методы прогнозирования работы газового месторождения,
инженеры вынуждены делать ряд допущений, влияющих на точность конечного результата.
Учитывая сложность геометрии продуктивных горизонтов, неоднозначность интерпретации
результатов геофизических исследований характеристик призабойной зоны скважин, а так
же изменение этих показателей во времени, проверить и оценить действительность этих
допущений, можно только путем ретроспективного анализа. Это приводит к тому, что
большое количество изменяющихся во времени переменных вводится в модель в виде
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постоянных значений, вследствие чего неточность расчетов значительно увеличивается. При
этом растет вероятность возникновение не только начальных ошибок, но и кумулятивно
накапливающейся погрешности [1, 2, 5]. Такие факторы не позволяют провести точную
оценку проектируемых коррекций работы месторождения, что особенно важно перед
проведением интенсификации притока газа, когда нельзя либо не желательно останавливать
скважины на длительный срок для проведения исследований их работы.
Описываемая в докладе компьютерная модель, отчасти решает подобные проблемы,
благодаря созданию нового алгоритма расчета с использованием базы исходных переменных
и их динамической корректировки в процессе расчета, что позволило значительно повысить
точность прогнозирования работы газовых месторождений.
Описание модели
Предложенная математическая модель основана на системе уравнений, описывающих
плоскорадиальный приток газа к скважине и его вертикальный транспорт по насоснокомпрессорным трубам с обеспечением принципа неразрывности при помощи уравнения
материального баланса. Иерархически математическая модель состоит из трех основных
блоков: регулирующего блока, блока построения базы исходных данных и блока с
расчетным ядром программы (рис. 1).

Расчетное
ядро

Регулирующий
блок

База
исходных
данных

Рис. 1. Блок-схема компьютерной математической модели

База исходных данных автоматически формируется после построчного (для каждой
скважины или группы скважин) введения первого слоя начальных переменных и точечного
указания возможных проектируемых коррекций, а именно: дренируемых запасов газа;
количества газа, добытого до начала расчета; начального пластового давления; пластовой
температуры; среднего температурного градиента; компонентного состава газа; глубины до
середины интервала перфорации; диаметра НКТ; коэффициентов фильтрационных
сопротивлений А и В; максимально допустимого дебита; максимально допустимой
депрессии на пласт; минимального допустимого рабочего давления (минимального
допустимого давления на устье скважины); коэффициента шероховатости НКТ,
коэффициента эксплуатации скважин. В результате работы блока, формируется трехмерная
матрица, где в каждом горизонтальном слое, которой отображены исходные данные для
расчета j-го месяца, а в вертикальном – i-й скважины (группы скважин). Исходные данные
каждой скважины (группы скважин) записываются в строку с индексом i, j.
Регулирующий блок отвечает за считывание и построчное введение исходных данных
из сформированной базы в расчетное ядро программы, замыкание расчета на уравнении
материального баланса, корректировку исходных данных для каждого слоя согласно
рассчитанным текущим показателям и формирование результирующих таблиц.
В расчетном ядре производится обработка исходных данных для каждой группы
скважин, поступающих из регулирующего блока и пятиступенчатый расчет необходимых
показателей: на первой ступени расчета осуществляется автоматический выбор режима
(постоянного дебита, постоянной депрессии на пласт, постоянного рабочего давления), на
второй ступени уточняется текущее пластовое давление, на третьей определяются
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коэффициенты для расчета вертикального транспорта (при неизвестном дебите), на
четвертой и пятой ступенях итерационным методом определяются приток газа, депрессия на
пласт и рабочее давление на устье, а так же выполняется уточнение коэффициентов в
формуле Адамова (при известном дебите). По завершению работы расчетного ядра в
регулирующий блок возвращаются следующие показатели: дебит, депрессия на пласт,
забойное давление, рабочее давление на устье, статическое давление на устье, уточненное
значение пластового давления, коэффициент гидравлического сопротивления НКТ, номер
используемого режима расчета.
После проведения расчетов, регулирующий блок формирует таблицы в количестве i+1
с прогнозными показателями работы в целом по месторождению и по каждой i-й скважине
(группе скважин) отдельно.
Корректировка текущих исходных данных
Математическая модель автоматически корректирует некоторые исходные данные,
рассчитывая поправочные коэффициенты или полностью пересчитывая переменную.
В качестве первого примера рассматривается коэффициент гидравлического сопротивления
насосно-компрессорных труб (КГСНКТ). На первых этапах построения модели, КГСНКТ
принимался в качестве постоянной величины или единожды рассчитывался. Однако, в
процессе разработки алгоритма для выполнения расчета по формуле Адамова, было решено
проводить его пересчет для каждой группы скважин, на каждом слое работы модели, так как
при низких значениях коэффициента шероховатости (порядка 10-5 м) КГСНКТ значительно
изменяется в процессе эксплуатации скважины, как показано на рис. 2.
Для описания притока газа в скважину с большими скоростями фильтрации
применяется квадратичное двучленное уравнение, в котором коэффициенты
фильтрационного сопротивления А и В играют важную роль и учитывают геометрию
притока, физические свойства флюида и фильтрационные характеристики месторождения. В
течение времени эксплуатации скважины значения этих коэффициентов изменяются,
следовательно имеется необходимость проведения корректировки по вязкости и
коэффициенту сверхсжимаемости газа в пласте и прочим параметрам.
Процедура корректировки коэффициентов фильтрационного сопротивления (их
расчет, зачастую, ведется с применением графического метода во время исследования
скважин) осуществляется путем их умножения во время каждого обращения к расчетному
ядру на корректирующие коэффициенты, характеризующие отношение исходных
показателей вязкости и сверхсжимаемости газа к рассчитанным текущим значениям.
Пример применения модели
В качестве примера был взят прогнозный расчет параметров разработки по исходным
данным объекта одного из месторождений Харьковской области. Расчет был проведен по
трем вариантам:
1 – по классической методике без подключения корректировочных модулей;
2 – с учетом корректировки базы исходных данных относительно текущих
показателей расчета;
3 – аналогично второму, но с учетом проведение работ по интенсификации притока
углеводородов
с
применением
технологии
комплексного
водородного
термобарохимического воздействия на призабойную зону пласта [3], запроектированных на
25–27 месяцев эксплуатации скважин относительно начала расчета.
Прогнозные показатели, полученные по первому варианту, полностью совпали
с результатами расчетов, выполненными по стандартной методике в специализированной
проектной организации. В частности, прогнозируется переход работы месторождения с
режима постоянной депрессии на пласт на режим постоянного рабочего давления через 158
месяцев эксплуатации после начала расчета. Похожие результаты получены и по второму
варианту расчета, однако динамика изменения показателей несколько отличается (рис. 2).
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Наиболее существенным отличием является то, что переход в режим постоянного рабочего
давления должен быть осуществлен несколько позже – на 167-м месяце от начала расчета.

Рис. 2. Прогнозное рабочее давление на устье скважины по первому и второму вариантам
расчета

Имеются так же отличия в динамике отбора газа (рис. 3). Различие пластового
давления (рис. 6) по вариантам расчета обусловлено разницей объемов отбора газа.

Рис. 3. Динамика изменения дебита по вариантам

Третий вариант расчета предусматривает проведение работ по интенсификации. По
методике [5, 6] проводится расчет нового коэффициента проницаемости, и, соответственно,
нового значения фильтрационного сопротивления А. Так как интенсификация притока будет
проводиться не одновременно на всех скважинах залежи, а последовательно в течение трех
месяцев, то, для точности расчета, единая группа скважин разбивается на 3 части (по одной
скважине в каждой новой группе), а исходные данные расчета, вносятся в базу отдельно,
согласно календарному плану проведения работ по интенсификации.
На рис. 4 показаны расчетные зависимости суточного отбора газа с месторождения в
течение 300 месяцев эксплуатации с учетом и без учета работ по интенсификации притоков.
После внесения соответственных изменений в исходные данные, программа автоматически
перестроила алгоритм расчеты для работы с тремя группами скважин. Параметры притока,
давления на устье, забое и прочие показатели работы, считаются отдельно по каждой
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скважине без использования так называемой “средней скважины”, что отображается на
увеличенной части рисунка.
Математическая модель построена при помощи языка программирования MATLAB,
что дало возможность организовать расчет с применением независимого расчетного ядра,
осуществить взаимодействие неограниченного числа групп скважин с индивидуальным
расчетом по каждой из них. При этом остается большой простор для внедрения новых
расчетных блоков, путем простого обращения к внешним подпрограммам, что позволило
достичь целей, которые были задекларированы в [6].

Рис. 4. Изменение суточного отбора газа с месторождения

Выводы
Совершенствование алгоритмов общей математической модели работы газового
месторождения позволило значительно улучшить прогнозный расчет показателей разработки
месторождения газа. Показаны самоадаптативные свойства модели, возможность
поскважинного расчета с учетом интенсификации притока, применения НКТ с различными
коэффициентами гидравлического сопротивления, принудительного понижение устьевого
давления и других изменяющихся параметров.
Дальнейшее усовершенствование модели видится в двух направлениях. Первое – это
создание и подключение базы узкоспециализированных расчетов для нестандартных случаев
разработки (одновременная и одновременно-раздельная эксплуатация многопластовых
залежей, учет межпластовых перетоков, ведение добычи по межтрубному пространству и
прочее). Второе – создание общей математической модели прогноза работы газового
месторождения, в которой будут учитываться результаты 3D моделирования
тепломассобенных, гидродинамических, фильтрафионных процессов, протекающих в
скважинах и продуктивных пластах в период эксплуатации.
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ З ГЕОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ
РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН
О. А. Лисенко, канд. геол. наук, Український державний геологорозвідувальний інститут,
м. Київ, Україна, alisenko@inbox.ru
Розглянуто стан геологічного вивчення й економічної оцінки родовищ корисних копалин
України. Доведено, що більшість об’єктів надрокористування потребує геолого-економічної оцінки
або повторної оцінки для отримання об’єктивних даних щодо істинної вартості родовища в
сучасних економічних умовах, оптимізації техніко-економічних показників виробничої діяльності,
визначення перспектив і економічної ефективності дальшої розробки або розвідки об’єкта,
розрахунку або уточнення коефіцієнта рентабельності підприємства, від якого залежать обсяги
оподаткування за користування надрами. Відзначено й охарактеризовано актуальні питання з
виконання цієї вкрай потрібної роботи.

CURRENT ISSUES OF GEOLOGICAL AND ECONOMIC EVALUATION
OF MINERAL DEPOSITS
O. A. Lysenko, Candidate of geological Sciences, Ukrainian State Geological Research Institute,
Kyiv, Ukraine, alisenko@inbox.ru
The author reviewed the state geological study and economic evaluation of mineral deposits in
Ukraine. Proved that most objects of subsurface use need geological and economic evaluation or reevaluation in order to obtain objective data on the true cost of deposits in current economic conditions, to
optimize the technical and economic indicators of industrial activity, identification of prospects and
economic efficiency of the further development or prospect of object, calculation or clarification of
profitability coefficient, which will determine the taxation of subsurface use. Noted and described current
issues of the implementation of this much needed work.

Вступ
Загальновідомо, що Україна за запасами корисних копалин і обсягами їх видобування
на одного мешканця займає передові позиції в світі. У той же час, чимало видів корисних
копалин, навіть тих, по яких родовища давно відкриті й розвідані, наша країна імпортує такі
види, як дорогоцінні, кольорові і рідкісні метали, нафту, газ та ін.
На базі гірничодобувної промисловості держави формується близько 40 %
українського експорту. Але конкурентоспроможність і рентабельність його є низькими, а
екологічні наслідки розробки корисних копалин викликають занепокоєння за майбутнє
нашого довкілля. Для подальшого розвитку й підйому галузі необхідна її комплексна
реструктуризація й інвестиційна підтримка, своєчасна й всебічна оцінка родовищ корисних
копалин (розвіданих, попередньо оцінених, законсервованих, тих, що розробляються),
розробка нових форм реалізації гірничих проектів.
Ця проблема може бути вирішена лише завдяки застосування надійних оцінок
економічної ефективності подальшої розробки діючих родовищ, оцінки промислового
значення й економічної доцільності освоєння розвіданих родовищ, випереджальної
геологічної розвідки і геолого-економічної оцінки щойно виявлених перспективних об’єктів.
Чинним законодавством в області надрокористування передбачено проведення
державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин [3, 7], метою якої є:
– об’єктивна оцінка мінерально-сировинної бази країни на основі єдиних науковометодичних критеріїв;

185

– забезпечення достовірності оцінених запасів корисних копалин і відповідності їх
якісних показників запланованим напрямам використання;
– найповнішого, економічно раціонального й комплексного використання запасів
родовищ корисних копалин з дотриманням вимог з екологічної безпеки, охорони надр та
навколишнього природного середовища;
– визначення реальної промислової цінності корисних копалин;
– використання техніко-економічних та фінансових показників для інвестиційного
планування та оподаткування.
Державній експертизі та геолого-економічної оцінці (ГЕО) повинні підлягати запаси
корисних копалин усіх розвіданих родовищ, у тому числі техногенних, запаси, що додатково
розвідані в процесі розроблення родовищ, а також запаси, що залишаються в надрах при
ліквідації гірничодобувних підприємств [7].
Геолого-економічна оцінка об’єктів надрокористування й геологорозвідувальних
робіт – це періодичний аналіз геологічного та техніко-економічного вивчення скупчень
корисних копалин з метою оцінки (переоцінки) їх промислового значення [6].
Об’єктами ГЕО можуть бути матеріали детальної, попередньої або початкової оцінки
запасів і ресурсів корисних копалин [5], матеріали техніко-економічного обґрунтування
кондицій на мінеральну сировину, матеріали техніко-економічного обґрунтування
коефіцієнтів видобутку нафти, газу та конденсату, проекти промислового освоєння родовищ,
реконструкції або ліквідації діючих гірничодобувних і збагачувальних підприємств,
матеріали техніко-економічного обґрунтування доцільності подальшої розвідки, розробки
або списання з державного обліку запасів корисних копалин [7].
Матеріали ГЕО подають ДКЗ на первинну, повторну або додаткову експертизу.
Первинна експертиза проводиться на об’єктах, де підрахунок запасів корисних копалин
виконано вперше.
Повторну експертизу і геолого-економічну оцінку (переоцінку) проводять на
родовищах, по яких запаси корисних копалин уже затверджувалися ДКЗ раніше, але в
результаті геологорозвідувальних робіт, експлуатації чи зміни вимог стандартів їх кількість
істотно змінилася – більш як на 20 % зменшилась, або зросла більш як на 50 %, а також,
якщо списані та передбачені для списання розвідані запаси (ті, що не підтвердилися або
недоцільні для видобутку за техніко-економічними умовами) перевищують нормативи,
встановлені законодавством.
Повторна державна експертиза та ГЕО запасів родовищ корисних копалин повинна
проводитись через кожні п’ять років експлуатації ділянки надр [7].
Додаткова експертиза виконується у разі, коли визначаються додаткові напрями
використання раніше затверджених ДКЗ запасів, встановлено додаткові запаси корисних
копалин і компонентів або виявлено інші істотні для геолого-економічної оцінки родовища
обставини.
Актуальні питання з геолого-економічної оцінки (переоцінки) корисних копалин
Державним балансом України наразі враховано близько 8 тисяч родовищ [1], значна
кількість з яких фактично є економічно не оціненою. До розряду родовищ неоцінені об’єкти
віднесені лише за обсягами корисних копалин, які далеко не завжди відповідають запасам,
оскільки є недостатньо вивченими і некоректно визначеними. В радянські часи чимала
кількість об’єктів потрапила в каталоги Геоінформу у ранзі родовищ навіть за результатами
пошукових робіт, якими не передбачалось виконання повноцінної геолого-економічної
оцінки.
По більшості родовищ, у т. ч. тих, де працюють видобувні підприємства, геологоекономічна оцінка або переоцінка не проводилась після первісного затвердження запасів.
Деякі видобувні підприємства вже 40–50 років експлуатують родовища без будь-якого
коригування кондицій, без перегляду й уточнення техніко-економічних показників
видобування корисної копалини. Виконання ГЕО (або переоцінки) запасів корисних копалин
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є, таким чином, актуальною задачею для переважної кількості об’єктів надрокористування
України.
За результатами геолого-економічної оцінки здійснюється порівняльна промислова
оцінка природних скупчень корисних копалин, встановлюється черговість їх розвідки й
промислового освоєння, обґрунтовуються темпи розвідувальних і видобувних робіт та
доцільність витрат на розвідку і розробку родовищ. ГЕО включає оцінку геологічних
особливостей родовищ, природної цінності корисної копалини і можливого економічного
ефекту від використання видобутої мінеральної сировини у народному господарстві, сприяє
збереженню мінеральних ресурсів і раціональному використанню надр [4].
Необхідність проведення геолого-економічної оцінки або переоцінки родовищ у
сучасних економічних умовах може бути обумовлена:
– оптимізацією економічних показників діяльності підприємств;
– перерозподілом запасів;
– списанням нерентабельних запасів або запасів супутніх корисних копалин, які не
мають попиту;
– зміною цін на мінеральну сировину на світовому ринку;
– впровадженням нових технологій і нової техніки з видобування корисних копалин;
– потребою коригування і зміни кондицій на мінеральну сировину.
Підприємства, які займаються експлуатацією або вивченням надр, мають бути
зацікавленими в періодичному проведенні ГЕО і переоцінок з метою отримання об’єктивної
економічної оцінки своєї діяльності й об’єктивної інформації щодо істинної вартості свого
об’єкту в сучасних економічних умовах, а також для оптимізації техніко-економічних
показників видобування корисних копалин або проведення геологорозвідувальних робіт.
Надрокористувачеві надається реальна картина роботи підприємства в цілому, визначаються
перспективи й економічна ефективність подальшої розробки родовища.
За результатами ГЕО разом з іншими важливими техніко-економічними показниками
розраховують або уточнюють коефіцієнт рентабельності гірничодобувного підприємства, що
застосовується для обчислення податкових зобов’язань з рентної плати за користування
надрами для видобування корисних копалин за розрахунковою вартістю одиниці видобутої
корисної копалини. Від величини коефіцієнта рентабельності залежать обсяги податків
підприємства до державного бюджету за користування надрами.
По об’єктах надрокористування, де провадиться господарська діяльність з
видобування корисних копалин, але геолого-економічна оцінка запасів корисних копалин з
визначенням коефіцієнта рентабельності ще не виконана, гірничодобувним підприємствам у
2016 році рекомендовано застосовувати тимчасовий коефіцієнт рентабельності, наведений у
листі ДКЗ від 21.03.2016 № 171/07 – для нафтогазодобувних підприємств – 0,47, для всіх
інших гірничодобувних підприємств – 0,25 [2]. У зв’язку з цим підприємствам, що
експлуатують родовища, де не проводилась ГЕО, є прямий сенс виконати цю роботу,
об’єктивно визначити реальний коефіцієнт рентабельності і, цілком можливо, знизити
податковий тиск з рентної плати за видобування корисної копалини.
Однією з важливих задач в процесі проведення ГЕО є техніко-економічне
обгрунтування (ТЕО) параметрів кондицій для підрахунку запасів корисних копалин.
Кондиції враховують не тільки стан й економіку гірничодобувної галузі та вимоги
промисловості до якості мінеральної сировини, але й природні особливості оцінюваного
об’єкту, якими визначаються масштаби запасів і якість корисної копалини, її технологічні
властивості, гірничо-технологічні умови експлуатації й географо-економічне положення [3].
Зміна цих умов викликає необхідність коригування параметрів кондицій. Показники
кондицій мають взаємний вплив. Зміна любого з них призводить до зміни якості й запасів
мінеральної сировини в надрах, можливих способів і масштабів видобутку корисних
копалин. Тому вибір оптимальних значень найважливіших показників уявляє собою складну
і багатомірну задачу. І це повинно враховувати при проведенні ГЕО і переоцінок запасів
корисних копалин.
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Результати державної експертизи, розгляду матеріалів ГЕО і затвердження запасів
корисних копалин відображаються в протоколі ДКЗ України. По об’єктах, які отримали
позитивні оцінки, протокол ДКЗ є основним документом, що обґрунтовує доцільність
фінансування робіт з опрацювання проектів будівництва і реконструкції гірничодобувних
об’єктів і, таким чином, є гарантом для їх інвестування, включаючи участь і іноземних
партнерів. Отримання протоколу ДКЗ також повинно стимулювати виконання геологоекономічної оцінки запасів корисних копалин родовищ, по яких така оцінка ще не
проводилась.
Як свідчить власний досвід роботи експерта, звітні матеріали з геолого-економічних
оцінок родовищ корисних копалин, що поступають на державну експертизу і розгляд ДКЗ,
не завжди відповідають вимогам Інструкції про порядок подання матеріалів ГЕО [3].
Геолого-економічні оцінки і техніко-економічні обґрунтування кондицій для підрахунку
запасів корисних копалин згідно з Положенням [7] “…розробляються за дорученням
користувачів надр спеціалізованими проектними і науково-дослідними інститутами, геологоекономічними підрозділами підприємств, іншими суб’єктами підприємництва, які можуть
забезпечити кваліфіковане проведення цих робіт”. Не усім виконавцям вдається забезпечити
саме кваліфіковану ГЕО та ТЕО кондицій. Тому, перед замовниками постає непроста задача
обрання надійного виконавця і запобігання спокуси щодо дешевих пропозицій із сумнівними
гарантіями і непередбаченими наслідками.
Останнім часом коло підприємств і суб’єктів підприємництва, що виконують ГЕО та
ТЕО кондицій, поступово розширюється, оскільки посилюється державний контроль за
виконанням Положення [7] щодо повторної державної експертизи та ГЕО запасів родовищ
корисних копалин через кожні п’ять років експлуатації ділянки надр і на виконання рішень
Державної служби геології та надр України і приписів Держгеолконтролю буде
збільшуватись кількість об’єктів надрокористування для виконання цієї роботи.
До проведення ГЕО та ТЕО кондицій активно підключився Український державний
геологорозвідувальний інститут (УкрДГРІ). Наразі виконується геолого-економічна оцінка і
переоцінка родовищ рудних і нерудних корисних копалин, питних та мінеральних вод.
Інститут забезпечений висококваліфікованими кадрами з різних напрямків – геології нафти,
газу, рудних та нерудних корисних копалин; гідрогеологічних, інженерно-геологічних і
геолого-екологічних досліджень; геофізичних досліджень; геолого-економічної оцінки
корисних копалин. Ряд провідних фахівців інституту є експертами ДКЗ, які спеціалізуються
на ГЕО і ТЕО кондицій, підрахунку запасів, методиці геологічних, гідрогеологічних,
інженерно-геологічних, геолого-екологічних досліджень, геофізичних досліджень. Це дає
можливість для збільшення УкрДГРІ обсягів виконання геолого-економічних оцінок
родовищ корисних копалин і забезпечення високої якості робіт.
Висновки
Гірничодобувна галузь України потребує реструктуризації, інвестиційної підтримки і
всебічної оцінки об’єктів надрокористування. Вирішення цієї проблеми можливе завдяки
проведення комплексної геолого-економічної оцінки родовищ корисних копалин, визначення
їх промислового значення, з’ясування економічної доцільності освоєння розвіданих об’єктів
і ефективності подальшої розробки родовищ, що експлуатуються.
ГЕО повинна своєчасно виконуватись на усіх нововиявлених об’єктах, а на
родовищах діючих підприємств – періодично через кожні п’ять років експлуатації ділянки
надр згідно п. 25 Положення [7].
Користувачі надр мають бути зацікавленими в проведенні ГЕО і переоцінок, оскільки
в результаті отримують об’єктивну економічну оцінку діяльності підприємства і істинної
вартості об’єкту в сучасних економічних умовах. Надрокористувачеві надають рекомендації
щодо оптимізації техніко-економічних показників видобування корисних копалин або
проведення геологорозвідувальних робіт, визначають перспективи і економічну
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ефективність подальшої розробки родовища, розраховують або уточнюють коефіцієнт
рентабельності підприємства, від якого залежать обсяги податків за користування надрами.
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СТВОРЕННЯ ГЕОЛОГО-ГЕОХІМІЧНИХ ЕТАЛОНІВ
ДЛЯ КАРТУВАННЯ Й ГЕОЛОГІЧНОГО ДОВИВЧЕННЯ ПЛОЩ
(для умов Українського щита)
О. А. Лисенко, канд. геол. наук, Український державний геологорозвідувальний інститут,
м. Київ, Україна, alisenko@inbox.ru;
В. М. Жужома, Український державний геологорозвідувальний інститут, м. Київ,
Україна, monitoring_106@ukr.net.
Проаналізовано результати виконаної в УкрДГРІ науково-дослідної роботи зі створення
регіональних геолого-геохімічних еталонів (РГГЕ) геологічних комплексів докембрію західної частини
Українського щита (УЩ) для розчленування та кореляції докембрійських утворень під час
геологічного довивчення площ масштабу 1:200 000 (ГДП-200). Кожен з еталонів являє собою
узагальнений петрогеохімічний образ однотипних за рангом, віком та складом геологічних
підрозділів докембрію, які виділено в межах аркушів Держгеолкарти-200 території ДністровськоБузького та Росинсько-Тікицького мегаблоків УЩ. Розроблену методику може бути застосовано
під час створення РГГЕ для інших регіонів і мегаблоків УЩ, де виконують роботи з геологічного
довивчення площ масштабу 1:200 000, геологічного картування, знімання масштабу 1:200 000–
1:50 000 та ін.

CREATING GEOLOGICAL AND GEOCHEMICAL STANDARDS
FOR GEOLOGICAL MAPPING AND ADDITIONAL EXPLORATION
AREAS
(For the conditions of the Ukrainian shield)
O. A. Lysenko, Candidate of geological Sciences, Ukrainian State Geological Research Institute,
Kyiv, Ukraine, alisenko@inbox.ru;
V. M. Zhuzhoma, Ukrainian State Geological Research Institute, Kyiv, Ukraine,
monitoring_106@ukr.net.
The authors analyzed the results of executed research work in UkrGGRI that establish regional
geological and geochemical standards (RGGS) for geological complexes of Precambrian western part of the
Ukrainian shield (USh) for the division and correlation of the Precambrian formations for geological study
of the area, scale 1:200 000. Each of standards represents a generalized geo-petrochemical image of similar
by rank, age and composition of the Precambrian geological units that stand out within the boundaries of
State Geological Map-200 territory sheets for the territory of Dniester-Bug and Rosinskiy-Tikytskoho
megablocks of USh. The developed method can be used in the creation of RGGS for other regions and
megablocks of USh, where works of areas geological study in scale 1:200 000, geological mapping and
surveys in scale 1:200 000–1:50 000 are performed.

Регіональні геологічні дослідження території України, зокрема Українського щита, на
даний час характеризуються проведенням геологічного довивчення площ масштабу 1:200 000
(ГДП-200) та створенням на його основі нового покоління Держгеолкарти-200 [1, 3].
Виконання державної Програми зі створення Держгеолкарти-200 передбачає глибокий
науковий аналіз усієї наявної геологічної, геофізичної та геохімічної інформації, її обробки і
комплексної переінтерпретації з використанням сучасних комп’ютерних технологій [1, 2].
Практика виконання геолого-зйомочних і геологокартувальних робіт показує, що
одним із головних завдань науково-методичного забезпечення цих робіт є вирішення
проблемних питань із розчленування та кореляції докембрійських утворень УЩ. Важливу
роль при цьому повинно відводити геолого-геохімічному блоку досліджень з метою
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розробки критеріїв для розпізнавання та розчленування докембрійських утворень різних
регіонів і структурно-формаційних зон УЩ.
Опрацювання фондових геологічних матеріалів, аналіз опублікованої літератури й
результатів вивчення докембрійських структурно-формаційних комплексів (СФК) при
створенні Держгеолкарти-200 України показує, що по більшій частині УЩ до цього часу ще
існують проблемні питання з розчленування стратифікованих підрозділів і
ультраметаморфічних утворень. Тому, актуальною задачою є розробка критеріїв, що
грунтуються на геохімічних та петрохімічних даних, і визначення показників, за якими
можливо встановити характерні відмінності породних різновидів, зформувати узагальнені
петрогеохімічні образи і обрати геолого-геохімічні еталони.
Наявна геохімічна інформація, як ретроспективна, так і сучасна, може повною мірою
використовуватись для виявлення ознак проявів рудної мінералізації й розчленування та
кореляції докембрійських комплексів УЩ, про що свідчать дослідження УкрДГРІ останніх
років, які проводились в західній частині УЩ (у межах Дністровсько-Бузького та РосинськоТікицького мегаблоків). Дослідниками застосовувався системний аналіз розподілу макро- та
мікроелементів у метаморфічних і ультраметаморфічних породах та індикаторних
співвідношень пар хімічних елементів і геохімічних коефіцієнтів, який дозволяє виконати
співставлення різних породних асоціацій, комплексів і їхніх складових, виявити характерні
відмінності, визначити належність досліджуваних стратифікованих і нестратифікованих
утворень до конкретних підрозділів “Кореляційної хроностратиграфічної схеми раннього
докембрію Українського щита” [4].
В основу створення РГГЕ геологічних комплексів (ГК) докембрію західної частини
УЩ покладені “Методичні рекомендації для складання геохімічних карт (геохімічної
спеціалізації геологічних утворень докембрійського фундаменту та прогнозно-геохімічної)
масштабів 1:200 000 та 1:50 000 стосовно умов Українського щита” [5], затверджена НСК
України “Кореляційна схема …” [4], легенда Центральноукраїнської серії аркушів
“Держгеолкарти-200”, вимоги Петрографічного кодексу України [6].
Обрані для створення РГГЕ геологічні об’єкти повинні відповідати таким головним
критеріям:
– важливість і типовість для значних площ мегаблоків;
– регіональне поширення;
– картування об’єкту в процесі ГДП-200;
– відображення на геологічній карті масштабу 1:200 000;
– забезпеченість достатньою достовірною аналітичною вибіркою.
Типові геологічні об’єкти для створення РГГЕ у межах Дністровсько-Бузького та
Росинсько-Тікицького мегаблоків УЩ найбільш повно проявлені на площах, що показані на
рисунку.
РГГЕ, як петрогеохімічні образи геологічних підрозділів, охарактеризовані такими
рисами, що забезпечують, з одного боку, класифікацію (петрогеохімічну типізацію) об’єкту,
а з іншого – розпізнавальні особливості, що вирізняють його серед однотипових утворень
різних комплексів.
Геохімічна спеціалізація геологічних утворень РГГЕ охарактеризована кларком
концентрації Кк [5]. Для визначення геохімічної спеціалізації головних типів гірських порід
використано дані фонових значень хімічних елементів (ХЕ), які були отримані за
результатами проведеного при геологічному картуванні вивченні вмісту елементів-домішок
в кристалічних породах, а також за результатами ревізійного випробування.
Стратифіковані геологічні об’єкти, які були обрані для створення РГГЕ, представлені
метаморфічними породами тиврівської та березнинської товщ дністровсько-бузької серії
палеоархею, що розвинені в межах Дністровсько-Бузького мегаблоку, а також мизинівської
та лисянської товщ росинсько-тікицької серії неоархею в межах Росинсько-Тікицького
мегаблоку.
Нестратифіковані геологічні об’єкти представлені ультраметаморфічними та
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інтрузивно-магматичними комплексами – гайворонським палеоархею, літинським
мезоархею, побузьким та бердичівським палеопротерозою, переважно поширеними у межах
Дністровсько-Бузького мегаблоку, а також тетіївським неоархею, гайсинським,
звенигородським, уманським та фастівським палеопротерозою на території РосинськоТікицького мегаблоку УЩ.
За результатами вивчення найбільш поширених петротипів ГК докембрію західної
частини УЩ отримано петрогеохімічні параметри типових (еталонних) геологічних об’єктів:
– фонові значення вмісту петрогенних ХЕ та елементів-домішок;
– кларки концентрації ХЕ, асоціації інформативних ХЕ, геохімічний тип асоціацій ХЕ;
– відносні концентрації ХЕ, геохімічна спеціалізація;
– інформативні значення петрохімічних коефіцієнтів та індикаторних співвідношень ХЕ.
У процесі петрогеохімічних досліджень стратифікованих та нестратифікованих
породних комплексів докембрію західної частини УЩ визначено належність відповідних
товщ і комплексів до певних типів і груп за основністю, лужністю та ін., обраховано
петрогеохімічні коефіцієнти агпаїтності, глиноземистості, лужності, встановлено петрогенні
ХЕ, визначено геохімічні типи асоціацій хімічних елементів у вигляді рангових рядів для
групи накопичення (позитивна спеціалізація) і для групи дефіциту (від’ємна спеціалізація).
На основі цього визначено геохімічну спеціалізацію порід, встановлено рівень вмісту
хімічних елементів у порівнянні з кларковим значенням.
Висновки
У результаті виконаних науково-методичних робіт фахівцями УкрДГРІ створено РГГЕ
по 13 найбільш поширених, вивчених і геохімічно- та петрологічно визначених геологічних
комплексах західної частини Українського щита, які характеризують 49 основних породних
різновидів цієї території. Кожен із еталонів уявляє собою узагальнений петрогеохімічний
образ однотипових за рангом, віком та складом геологічних підрозділів, що визначені НСК
України (2003) [4] і виділяються в границях аркушів Держгеолкарти-200 [3].
Результати досліджень необхідно впроваджувати в практику геологокартувальних і
геологозйомочних робіт для західної частини УЩ, а розроблену УкрДГРІ методику
застосовувати при створенні РГГЕ для інших регіонів і мегаблоків УЩ, де виконуються, або
будуть виконуватись роботи з геологічного довивчення площ, геологічного картування,
зйомок масштабу 1:200 000, а в подальшому – і при більш детальних дослідженнях.
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ПЕРСПЕКТИВИ ПОШУКІВ РОДОВИЩ ХРОМОВИХ РУД
У ПОБУЗЬКОМУ РУДНОМУ РАЙОНІ
О. А. Лисенко, канд. геол. наук, Український державний геологорозвідувальний інститут,
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І. М. Полосков, Побузький феронікелевий комбінат, смт Побузьке, Україна,
ferronickel@ymail.com
Найперспективнішим щодо виявлення й промислового освоєння хромового зруденіння в
Україні є Побузький рудний район. У його межах розміщені два родовища й декілька перспективних
рудопроявів. Установлено 2 типи руд: корінні в інтрузивних породах ультраосновного складу й
перевідкладені (окислені) руди, пов’язані з корою вивітрювання ультрабазитів. Окислені руди легко
збагачуються й можуть видобуватися відкритим способом. Для розробки корінних руд прийнятним
може бути тільки підземний спосіб. Середнє Побужжя має високі перспективи виявлення нових
об’єктів промислового значення й створення гірничодобувного комплексу з розробки власної
української хромової сировини.

PERSPECTIVES OF CHROME ORE DEPOSITS SEARCHING
IN POBUZKE ORE DISTRICT
O. A. Lysenko, Candidate of geological Sciences, Ukrainian State Geological Research Institute,
Kyiv, Ukraine, alisenko@inbox.ru
I. M. Poloskov, Pobuzhsky ferronickel plant, Pobuzhsky, Ukraine, ferronickel@gmail.com
In Ukraine, the largest prospects for identifying of industrial chrome mineralization have Pobuzhsky
ore district. Two deposits and several promising ore mineralization are known within border of this region.
Established 2 types of ore: native in intrusive rocks of ultrabasic composition and redeposited (oxidized)
ores, confined to the ultrabasites weathering crust. Oxidized ores easily enriched and can be mined by open
method. Indigenous ores can be mined only by underground method. Medium Pobuzhya has high prospects
of the new industrial significance objects discovery and creating of mining and extractive complex to develop
own ukrainian chrome raw materials.

Вступ

Необхідність проведення пошуків хромових руд обумовлена гострим дефіцитом цього
виду сировини в Україні. Потреби України в хромових концентратах для виробництва
феросплавів і вогнетривів протягом останніх років складали 650 тис. т на рік і
задовольнялися за рахунок імпорту з Турції (52 %), Південної Африки (26 %), Зімбабве
(15 %) та інших країн [3].
На території України знахідки мінералів хрому і геохімічні аномалії цього металу
відомі в масивах базит-ультрабазитів і ультрабазитів Українського щита (УЩ), тілах лужних
ультрабазитів, трапах Волино-Подолії, ультрабазитах Закарпаття [1]. Найбільшими
перспективами виявлення промислового хромового зруденіння визначається район
Середнього Побужжя. Геологорозвідувальними роботами у його межах виявлено близько 60
масивів ультраосновного складу, в 11 масивах встановлені промислові концентрації хрому.
Наразі державним балансом запасів корисних копалин України враховано два родовища –
Капітанівське (Центральна ділянка) і Липовеньківське [3], які приурочені, відповідно, до
Капітанського і Західно-Липовеньківського масивів гіпербазитів.
Хромові руди були відкриті в Середньому Побужжі в 1952 р. при розвідці родовищ
силікатного нікелю. Корінні руди цього району встановлені виключно в інтрузивних масивах
дуніт-гарцбургітової підформації, що розвинені в центральній частині ПервомайськоГолованівської структури і формують середню (Капітанівську) смугу масивів хромітоносних
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ультрабазитів [1]. Відомо близько 20 масивів цієї підформації. В корі вивітрювання
ультрабазитів розвинені окислені хромові руди. Зруденіння з промисловим вмістом хрому
зконцентровано в рудних покладах розвіданого Капітанівського і попередньо оціненого
Липовеньківського родовищ, а також в 9 виявлених рудопроявах.
За особливостями геологічної будови, умовами залягання, розміром та морфологією
рудних тіл Капітанівське і Липовеньківське родовища є подібними до родовищ
Саранівського і Хабаринського масивів Уралу (Росія) [4]. Хромові руди відповідають
вимогам вогнетривкої і металургійної промисловості.
Хромітоносність району і перспективи пошуків родовищ
Рудні тіла Капітанівського родовища локалізуються в серпентинітах та
серпентинізованих ультрабазитах, складені хромшпінелідами. Руди декількох типів –
вкраплені, густовкраплені, суцільні. Вміст Cr2O3 коливається від 9 до 40 %, в середньому –
29 %. За прогнозами хромові руди родовища і Середнього Побужжя в цілому можуть
розповсюджуватись до глибини 1 200–1 600 м. Загальні запаси і ресурси руд хрому району до
глибини 600 м, за різними оцінками, від 50 до 170 млн т руди.
Липовеньківське комплексне хром-нікелеве родовище знаходиться за 10 км на північ
від Капітанського родовища. Силікатні нікелеві руди розвинені в корі вивітрювання
ультрабазитів. Хромові руди встановлені як в кристалічних породах, так і в корі
вивітрювання. В зоні окислення руди пухкі, легко піддаються збагаченню. Вміст Cr2O3
коливається від 6 до 35 %.
Хромові руди встановлені та в інших ультрабазитових масивах Побузького рудного
району. Спільним для хромітоносних масивів є груба розшарованість, що виражена у
чергуванні макроритмів – у підошві простежується хромітитовий шар, який змінюється
аподунітовим, а вище залягають апогарцбургітові серпентиніти у перешаруванні з
піроксенітами (Лепігов, 1995). Більшість масивів мають форму силів (Капітанський,
Заводський, Липовеньківські масиви Північний, Східний і Шкільний, Буртинський,
Липнягівський-І, Пушківський Південний), до штоків належать Первомайський,
Пушківський Північний і Липнягівський-III. За складом руд між цими групами інтрузивів
спостерігаються суттєві відмінності – для силів характерними є комплексні хром-нікелеві
руди з підпорядкованою кількістю хромових, хроммагнезіальних и магнезіальних, для
штоків – переважно хромові руди. Сили відрізняються більшою площею – від 0,5 до 2,1 км2,
штоки – менше 0,1 км2.
До теперішнього часу вітчизняні родовища хрому гірничою промисловістю не
експлуатувались. Проте, в 1996–1997 рр. та 2005–2008 рр. на Липовеньківському родовищі
проводилась дослідна та дослідно-промислова розробка окислених руд хрому, приурочених
до кір вивітрювання ультрабазитів, яка засвідчила перспективність їх промислового
освоєння. Збагачення видобутих протягом 2005–2008 рр. руд проводилось на досліднопромисловій установці, що була змонтована на борті “Західного” кар’єра. В результаті
отримано прийнятні показники за вмістом Cr2O3 в хромітовому концентраті, виходу
концентрату і втратах хрому (вихід у “хвости”).
Технологічними дослідженнями доведено придатність корінних хромових руд, а
також окислених руд, локалізованих в корі вивітрювання, для отримання вогнетривів і
феррохромних сплавів.
Таким чином, за результатами проведених в останні роки робіт на об’єктах
Капітанського рудного поля Побузького рудного району встановлено можливість
промислової розробки окислених хромових руд, що приурочені до кір вивітрювання
ультрабазитових масивів. Початок видобування цих руд дає підстави очікувати новий для
металічних корисних копалин України геолого-промисловий тип родовищ – окислених руд
хрому в корах вивітрювання ультрабазитових інтрузій. Корінні хромові руди в Україні до
цього часу не розроблялись, але за усіма ознаками вони належать до найбільш важливого у
світі геолого-промислового типу – стратиформних магматичних родовищ хрому.
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В нашій державі існують реальні передумови створення власної сировинної бази.
Насамперед, цю проблему частково можна вирішити за рахунок залучення окислених
хромових руд кір вивітрювання, що виявлені на родовищах силікатного нікелю
Капітанського рудного поля. Наступний крок – геологічне вивчення, економічна оцінка і
залучення до промислової розробки корінного зруденіння в межах Середнього Побужжя.
Відпрацювання хромових руд, пов’язаних з корою вивітрювання, можливе відкритим
кар’єрним способом, оскільки рудні поклади характеризуються неглибоким заляганням. Для
розробки руд в корінних породах, враховуючи умови їх залягання і потужність порід
розкриву, можливий лише підземний шахтний спосіб відпрацювання.
Сприятливими факторами щодо інтенсифікації пошуків родовищ хрому Середнього
Побужжя і підготовки до промислового освоєння вже виявлених родовищ є розвинена
інфраструктура району, наявність діючого в безпосередній близькості Побузького
феронікелевого комбінату, для забезпечення роботи якого ресурсна база хрому району до
глибини 600 м оцінюється в понад 170 млн т руди.
На даний час Україна ще не має підготовлених об’єктів хромових руд для
промислового освоєння. На Капітанівському родовищі корінних руд хоча й виконано бурову
розвідку, детальна геолого-економічна оцінка (ГЕО-1) ще не завершена. На
Липовеньківському родовищі інтервали хромових руд як в корінних породах так і в корі
вивітрювання виявлені супутньо при розвідці силікатних нікелевих руд. Промислові
концентрації хрому, що встановлені в інших масивах ультрабазитів Середнього Побужжя,
розкриті окремими картувальними або пошуковими свердловинами. Системних пошукових
або оцінювальних робіт на хром в їх межах не проводилось.
Таким чином, постає задача визначення першочергових ділянок (масивів) для
проведення пошуків родовищ хрому промислового значення, обрання вже відомих об’єктів
для підготовки до промислового освоєння. Найбільш реальним і економічно доцільним на
сьогоднішній час є геологічне довивчення, розвідка і економічна оцінка легкодоступних
хромових руд кір вивітрювання, насамперед Липовеньківського родовища, розкритого
“Західним” і “Шкільним” кар’єрами. За попередніми розрахунками (І. М. Полосков, 2008)
ресурси хромітів в корі вивітрювання на Шкільній ділянці можуть сягати 700 тис. т.
З метою пошуків родовищ хрому необхідно доповнити і вдосконалити існуючі
пошукові ознаки та прогнозні критерії, які можуть базуватись на таких позиціях.
1. Пошукові ознаки визначаються прямими знахідками і параметрами об’єктів із
хромовим зруденінням, якими є – родовища і рудопрояви хрому, відслонення рудоносних
порід в ерозійних формах рельєфу, первинні та вторинні ореоли розсіювання хрому.
2. Промислова мінералізація хрому пов’язана з розшарованими серпентинітовими
масивами, у першу чергу з тими, що інтерпретуються як штоки. За висновками Г. Д. Лепігова
(1995) до оцінки слід залучити 15 масивів подібної форми. Шари хромітитів сягають на
окремих об’єктах десяти и більше метрів. Головні ресурси класичних хромових руд пов’язані
саме зі штоками.
3. Хромітитові шари приурочені до підошви ритмів розшарованих порід, що
представлені чергуванням аподунітових та апогарцбургітових серпентинітів.
4. Перспективними на виявлення екзогенних хромових руд є негативні форми
палеорельєфу в межах рудоносних масивів [4]. Хромові руди утворюють плащеподібні та
лінзовидні поклади. Останні складені перевідкладеними природно збагаченими рудами,
концентрації хроміту в яких значно перевищують його вміст в рудах плащеподібних
покладів.
5. Для пошуків і оконтурювання рудних покладів можливо застосування
нетрадиційних методів, зокрема біолокаційного. Виявлення і оконтурювання рудних тіл, що
були залучені до дослідної розробки в межах “Західного” і “Шкільного” кар’єрів, головний
геолог Побузького комбінату І. М. Полосков проводив за допомогою прутків звичайної лози.
6. Родовища і рудопрояви хрому оточуються геохімічними аномаліями хрому,
елементів-супутників (нікелю, заліза) та комплексними аномаліями Cr, Ni, Fe, які виходять
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поза межі рудних скупчень, а в корі вивітрювання – навіть поза межі хромвмісних
ультрабазитових масивів.
7. Геофізичні критерії:
– ділянки розвитку корінних хромових руд відзначаються сполученням локальних
мінімумів магнитного поля з ділянками відносного зростання напруженості поля аномалій
сили тяжіння, що спостерігаються на фоні більш великих за розміром і амплітудою
магнітних максимумів ∆Тa і мінімумів ∆ga від вміщуючих їх масивів серпентинітів [2];
– в корах вивітрювання хромітоносні поклади серед вміщуючих порід діагностуються
по овалоподібним аномаліям магнітометрії, знакоперемінним областям гравіметрії та
підвищеному опору при електророзвідці [4].
Висновки
Україна імпортує хромові руди, хоча володіє необхідним потенціалом для створення
власної сировинної бази. Головні перспективи виявлення промислового зруденіння і
створення видобувного комплексу пов’язані з Побузьким рудним районом, де виявлено два
родовища і низку перспективних рудопроявів хрому. В районі проявлені 2 типи руд: 1)
корінні – в інтрузивних породах дуніт-гарцбургітової підформації; 2) перевідкладені – в корі
вивітрювання хромітоносних ультрабазитових масивів.
На даний час Україна не має підготовлених об’єктів хромових руд для промислового
освоєння. Відомі родовища і рудопрояви потребують подальшого геологічного вивчення і
геолого-економічної оцінки. Пошуки нових об’єктів промислового значення з метою
створення і зміцнення сировинної бази хрому України обумовлюють необхідність
розроблення пошукових ознак та прогнозних критеріїв, що дозволить підняти якісний рівень
досліджень і підвищити ефективність геологорозвідувальних робіт.
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ПРОСТОРОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА АНАЛІЗ МІГРАЦІЇ
РАДІОЦЕЗІЮ ДЛЯ РІЗНИХ ТИПІВ ҐРУНТІВ У МЕЖАХ
ГЕОХІМІЧНИХ ЛАНДШАФТІВ
О. О. Ліхошерстов, УкрДГРІ, Київ, Україна,e-mail: sgut@ukr.net
Вивчення механізму та інтенсивності надходження радіоцезію до організму людини
трофічними ланцюгами мало важливе значення в роки після Чорнобильської аварії. Науковці виявили
вплив ґрунту залежно від його типу, на міграцію 137Cs. Але аналізові впливу геохімічних ландшафтів
не надавалося достатньої уваги. Такі дослідження були проведені автором статті на прикладі
Житомирської області.

SPATIAL MODELING AND ANALYSIS OF RADIOCESIUM
MIGRATION FOR DIFFERENT SOILS WITHIN THE GEOCHEMICAL
LANDSCAPES
O. O. Lihosherstov, UkrDGRI, Kyiv, Ukraine, e-mail: sgut@ukr.net
Study of the mechanism and intensity of radiocaesium receipt to the human body through the trophic
chain has been important in the years after the Chernobyl accident. Scientists was found the influence of soil
type on the 137Cs migration. But analysis of the geochemical landscapes impact did not exerted sufficient
attention. These studies were conducted by the author of the article on Zhytomyr region example.

Вступ
Аналіз міграційних властивостей ґрунтів для радіоцезію у роки після Чорнобильської
аварії мав дуже важливе значення, бо при однакових рівнях забруднення ґрунтів перехід
радіонукліду у рослинність чи молоко міг відрізнятися у десятки разів. Дослідження
багатьох науковців виявили вплив типу ґрунтів на міграцію радіоцезію у ланці ґрунт–
рослина–молоко. Але коефіцієнти переходу (КП) одних й тих самих типів ґрунтів суттєво
коливались у різних фахівців. Подальші дослідження виявили вплив ландшафтногеохімічних характеристик місцевості на міграцію радіонуклідів, процеси сорбції та фіксації
радіонуклідів у ґрунтах, гідрологічний режим, кислотність ґрунтів (рН) та ін. Проте аналізу
самих геохімічних ландшафтів (ГХЛ), складовою частиною яких були ці ґрунти, не
надавалось достатньої уваги. Враховуючи, що у межах ГХЛ з єдиною системою ґрунтових
горизонтів можуть бути різні типи ґрунтів [1], можна припустити, що різнобій з КП у різних
авторів був пов’язаний з дослідженням ґрунту одного типу, але з різних ГХЛ, а також з
недостатньою вибіркою для статистичної обробки даних, тобто попередні аналізи мали
більш локальний характер.
Об’єкт та методи досліджень
Для перевірки нашого припущення було проведено аналіз КП за типом ґрунтів у
межах різних класів ГХЛ, забруднення ґрунтів та молока 137Cs для достатньо великої
території, що дозволило отримати регулярні вибірки для достовірних статистичних оцінок.
Об’єктом досліджень стала Житомирська область, що постраждала після аварії на
ЧАЕС та має різноманітне природне середовище (з відповідною зміною ландшафтногеохімічних умов з півночі на південь та великою неоднорідною кількістю ґрунтів).
Територія Житомирської області знаходиться в основному у двох зонах: зоні
Українського Полісся та зоні лісостепу. За природними умовами територія Житомирського
Полісся розташована у підзоні Правобережного Полісся і частково Західного, територія
Житомирського лісостепу – у підзоні Правобережного високого північного лісостепу і
частково у Західному лісостепу [2].
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Згідно із особливостями клімату, рельєфу, рослинності і ґрунтоутворюючих порід на
території Українського Полісся домінують три процеси ґрунтоутворення: підзолистий,
дерновий і болотний. Найбільш розповсюджені дерново-слабо- і середньопідзолисті піщані,
супіщані і глинисто-піщані ґрунти, як правило, оглеєні у комплексі з торф’яно-болотними.
Друге місце за площею посідають лучні і дернові ґрунти і на третьому місці – торф’яні і
торф’яно-болотні ґрунти. Невелику частину за площею займають ясно-сірі і сірі, а також
темно-сірі підзолисті ґрунти.
Поліська зона характеризується ландшафтами лісового типу, розвинутими на
зандрових, алювіально-зандрових та озерно-зандрових рівнинах із дерново-слабо- й
середньопідзолистими, місцями оглеєними в комплексі з торф’яно-болотними ґрунтами
значної зволоженості. Лісостепова зона об`єднує природні комплекси широколистянолісових ландшафтів із сірими й темно-сірими лісовими ґрунтами та опідзоленими
чорноземами і лісостепових ландшафтів з опідзоленими й типовими малогумусними
чорноземами, розвинутими на лесових височинах, а також із типовими солонцюватими
чорноземами, лучно-чорноземними й лучними солонцюватими ґрунтами та солонцями,
утвореними на низьких лесових терасах. Їй властиві знижена кількість опадів, водна й
вітрова ерозія та засолення ґрунтів.
Наш основний метод дослідження – картографічний, потребував створення
електронних баз даних з карт ГХЛ та ґрунтів. Для цього спочатку було проаналізовано типи
ГХЛ (за классифікацією О. І. Перельмана [3]), які домінують на території Житомирської
області.
Наступним кроком для аналізу стало :
1. Створення векторної карти ГХЛ Житомирської області за класифікацією
О. І. Переламана у реальних географічних координатах (векторизація растрових сканобразів
з паперових носіїв масштабу 1:200 000) (рис. 1).
2. Створення векторної карти ґрунтів Житомирської області у реальних географічних
координатах (векторизація растрових сканобразів з паперових носіїв масштабу 1:200 000).
3. Карти спостережень коефіцієнтів переходу (винесення спостережень на карту за
географічними координатами населених пунктів).
4. Побудова єдиної карти з трьома шарами інформації природних та техногенних
чинників.
Особлива увага приділялась районам з переважно кислими класами ландшафтів.
Попередніми науковими дослідженнями було доведено, що у кислих класах ландшафтів
процес міграції 137Cs по трофічних ланцюгах більший, ніж на кальцієвих ГХЛ [4]. Отже, ці
класи ландшафтів можуть впливати на формування дози опромінення, яку отримує людина,
що проживає у таких природних умовах. З районів Житомирської області були виділені
райони, що відносяться до кислих ландшафтів за домінуючими ландшафтами: Народицький,
Овруцький, Малинський, Володарсько-Волинський, Короcтишівський, Брусилівський,
Радомишльський.
У 1991–1993 рр. у процесі радіодозіметричної паспортизації населених пунктів МОЗ
України були проведені, верифіковані та опубліковані дані забруднення ґрунту та молока
137
Cs. Вони стали вихідними даними для аналізу міграції радіоцезію з ґрунту до молока. За
допомогою розрахунків були отримані значення КП з ґрунту до молока для радіо цезію:
КП = 137Cs Бк/дм3 молока ÷ 137Cs кБк/м2 ґрунту.
Оскільки розраховані КП відносяться до населених пунктів – вони мають географічну
прив’язку, тобто можуть бути винесені на карту у вигляді просторових спостережень. Для
вирішення нашої задачі необхідно було виявити домінуючий (понад 50%) тип ґрунту та клас
ГХЛ цього населеного пункту, для якого проводились розрахунки КП. Беручи до уваги, що
за методикою відбору проб радіаційного забруднення ґрунту й молока радіоцезієм проби
обов’язково перемішувалися, для представництва всього населеного пункту більш детальний
аналіз не мав значення.
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Рис. 1. Карта ГХЛ Житомирської області (за класифікацією О. І. Перельмана)

Для проведення просторового аналізу були зроблені просторові запити до
картографічних баз даних. Особлива увага приділялась тому, що худоба випасається
недалеко від села. Для цього була розширена зона просторового аналізу навколо населеного
пункту. Це було зроблено, щоб охопити для аналізу всі ґрунтові виділи, які могли увійти у
відбір проб радіаційного забруднення молока та ґрунту. Таким чином, ми вважаємо, що
проведений аналіз наближається до реального відбору проб. Результатами цих запитів стали
таблиці, які враховували взаємне просторове розташування об‘єктів спостережень КП,
просторове розташування виділів ґрунтів, просторове розташування виділів ГХЛ. Отримані
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таблиці мали наступну інформацію: значення КП у даній точці простору, назву ґрунту у
даній точці, назву ГХЛ у даній точці.
Для перевірки результатів нашої роботи було використано on-line версію кадастрової
карти України, де інформаційними шарами є межі населених пунктів за кадастром, карта
ґрунтів та шар аерокосмічних знімків. У цій інтерактивній карті реалізовано інструмент
вимірювання площі. За допомогою цього інструменту та інформаційних шарів (карти ґрунтів
та кадастрових меж населених пунктів) було виконано перевірку отриманих нами
результатів підрахунку площ ґрунтових виділів по 10 довільних населених пунктах.
Результати перевірки відрізнялись від наших розрахунків несуттєво, не більше ніж на 10 %.
Це можна пояснити неточністю вимірювання площ з екрану. Отже, отримані результати
просторового аналізу по ґрунтових виділах та ГХЛ повністю нас задовільнили.
Було проведено класифікаційний аналіз результатів, отримані дані згруповані за
ландшафтно-геохімічними та ґрунтовими характеристиками. Крім того, виконано детальний
аналіз за типами ґрунтів, проведено статистичний аналіз для отриманих груп даних (рис. 2).
Статистичний аналіз показав, що дані мають нормальний та логнормальний розподіл, що
типово для геохімічних показників. Були обчислені середні значення КП для кожної групи
даних.

Рис. 2. Гістограма розподілу натурального логарифма КП для дернових
оглеєних супіщаних і суглинкових ґрунтів, які знаходяться у кислих класах
ландшафтів (Н+)

У майбутньому планується провести такий самий детальний аналіз по сусідніх з
Житомирською областях (Київська та Рівненська), що мають аналогічні ландшафтногеохімічні характеристики, типи ґрунтів, і також постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС.
Висновок
Сучасні геоінформаційні технології дозволяють провести складний просторовий
аналіз факторів впливу (ГХЛ, типів ґрунтів, рівнів 137Cs у ґрунті та молоці тощо), виявити
критичні для забруднення та господарства території, провести просторовий аналіз та
передбачити можливий вплив від техногенних чинників на територіях з аналогічними
геохімічними характеристиками. За допомогою подальшого просторового моделювання
можна розрахувати очікувані рівні забруднення молока та інших продуктів харчування
радіонуклідом, якщо є інформація про ландшафтно-геохімічні умови та радіаційне
забруднення території, що досліджується. Отже, дані дослідження мають високий
прикладний характер.
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ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ЗМІН ЯКОСТІ ПІДЗЕМНИХ ВОД
У ПРОЦЕСІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВОДОЗАБОРІВ ЛЬВІВЩИНИ
Н. Г. Люта, канд. геол.-мінерал. наук, УкрДГРІ, м. Київ, Україна, nlyuta@ukr.net,
Г. Г. Лютий, канд. геол.-мінерал. наук, УкрДГРІ, м. Київ, Україна, ekogeol@ukr.net
У процесі експлуатації водозаборів Львівщини якість підземних вод зазнає змін, які мають
істотно різний характер залежно від літологічного складу водовмісних і вищезалеглих порід. Автори
дійшли висновку, що головною причиною погіршення якості підземних вод під час експлуатації
водозаборів є геохімічні зміни в зоні аерації, яка зазнає техногенного впливу, зокрема процесу
сірчанокислого вилуговування. Найуразливіші внаслідок цих змін підземні води, приурочені до вапняків
і мергелів, які вирізняються високим природним умістом сірки й активніше піддаються природним
чинникам вилуговування.

SOME FEATURES OF GROUNDWATER QUALITY CHANGES DURING
OPERATION OF WATER INTAKES IN THE LVIV REGION
N. G. Lyuta, candidate of geological and mineralogical sciences, UkrSGRI, Kyiv, Ukraine,
nlyuta@ukr.net,
G. G. Iyutyi, candidate of geological and mineralogical sciences, UkrSGRI, Kyiv, Ukraine,
ekogeol@ukr.net
The changes of groundwater mineralization and sulphates content in intakes within Lviv region
during exploitation are considered. It has been established that these changes have significantly different
character depending on lithology of water-bearing and above lying rocks. The authors drew a conclusion
that the main reasons for the deterioration of groundwater quality in the operation of water intake are
geochemical changes in technogenic aeration zone, in particular sulfuric acid leaching process. As a result
of these changes groundwater in limestone and marl with high natural sulfur content, and increasingly
exposed to natural leaching factors, are most vulnerable.

Згідно з Водною Рамковою директивою ЄС, “для підземних вод, крім вимог доброго
стану, повинна бути визначена будь-яка значна та відтворювана тенденція підвищення
концентрації будь-якого агента забруднення та повернена в бік її зменшення”. В Україні ж, у
той час як значна кількість розвіданих родовищ не використовується, деякі з них стали
непридатними для експлуатації внаслідок дії природних і техногенних чинників. Тому одним
з найважливіших завдань гідрогеологічних досліджень є вивчення змін якості підземних вод
у процесі експлуатації водозаборів. Цим питанням упродовж останніх років були присвячені
роботи низки дослідників, і більшість з них пов’язували погіршення якості води з
забрудненням від техногенних джерел.
Автори дослідили зміни якості підземних вод у процесі експлуатації водозаборів на
Львівщині, яка відзначається досить різноманітними природно-техногенними умовами й має
важливе значення як приграничний регіон у розвитку процесів європейської інтеграції.
Гідрогеологічні умови тут строкаті, оскільки область розташована як у межах ВолиноПодільського артезіанського басейну, так і Гідрогеологічної провінції складчастої області
Українських Карпат. Основні водоносні горизонти приурочені до верхньокрейдових,
неогенових, і четвертинних відкладів різного літологічного складу. Високий рівень розвитку
промисловості і сільського господарства обумовлює відчутний техногенний вплив на
довкілля.
У межах області розвідано та взято на облік балансові експлуатаційні запаси
підземних питних і технічних вод, затверджені ДКЗ СРСР, УТКЗ і ДКЗ України по 81 ділянці
у кількості 1 256,742 тис. м3/добу за сумою категорій А+В+С1 і 47,30 тис. м3/добу –
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за категорією С2. У 2012 р. розроблялось 49 ділянок, водовідбір з яких сягав
333,571 тис. м3/добу, з них 94 % використано на господарсько-питне водопостачання.
Основні водоносні горизонти приурочені переважно до мергелів верхньої крейди,
вапняків і пісковиків опільської світи нижнього неогену, а в Карпатах – до четвертинних
гравійно-галькових відкладів. З 81 розвіданої ділянки родовищ підземних вод у Львівській
області на 44 ділянках вони пов’язані з товщею нерозчленованих відкладів верхньої крейди.
На значній частині території цей водоносний горизонт є основним і першим від поверхні.
Зіставивши дані про початкову та поточну мінералізацію води, автори встановили, що
на 60 % із 40 розглянутих водозаборів підземних вод після введення в експлуатацію
спостерігалося погіршення якості підземних вод, причому ця тенденція виявлялася порізному. Здебільшого погіршення було несуттєвим, і після тимчасового збільшення вміст
компонентів, які нормуються ДСанПІН 2.2.4-171-10, стабілізувався. В інших випадках вміст
окремих компонентів продовжує зростати і вже досяг рівнів, що наближаються до
встановлених допустимих норм. Для більшості водозаборів характерне зростання
мінералізації, обумовлене збільшенням вмісту сульфатів.
Традиційно погіршення якості підземних вод за рахунок сульфатів пояснюється
надходженням забруднень від техногенних джерел, передусім впливом шахтних вод і
промислових стоків виробництв, де застосовується сірчана кислота, а також стічних вод
комунального та сільського господарств. Однак аналіз просторового розміщення водозаборів
засвідчив, що лише третина з тих, у воді яких зафіксовано підвищення мінералізації,
знаходяться в межах можливого впливу техногенних об’єктів.
Водночас було встановлено, що для більшості водозаборів саме літологічний склад
порід, до яких приурочені підземні води, є визначальним чинником, що обумовлює зміни
мінералізації підземних вод у процесі експлуатації. Так, підвищення мінералізації води на
водозаборах, приурочених до четвертинних алювіальних гравійно-галькових відкладів,
спостерігалися дуже рідко. Навпаки, на більшості таких водозаборів протягом періоду
експлуатації (один з них споруджений ще наприкінці 40-х років минулого сторіччя)
відмічалося зменшення мінералізації на 10–20 %, очевидно, внаслідок промивання зони, де
формуються ресурси підземних вод. Щодо водозаборів, де водовмісні породи представлені
пісковиками, то здебільшого, незалежно від часу введення водозаборів в експлуатацію,
мінералізація води характеризується відносною стабільністю. У тих поодиноких випадках,
коли на водозаборах, де водовмісними є гравійно-галькові відклади та пісковики, все-ж
відмічається збільшення мінералізації, його можна більш-менш імовірно пов’язати з
техногенним впливом.
Зовсім інша картина спостерігається на водозаборах, де водоносні горизонти
приурочені до вапняків і мергелів. У воді більшості водозаборів, де водоносний горизонт
міститься у неогенових вапняках, відбулося підвищення мінералізації, подекуди навіть
удвічі. Така ж сама тенденція зафіксована для водозаборів, де водовмісними породами є
верхньокрейдові мергелі, хоча у відсотковому співвідношенні тут зростання мінералізації
менш інтенсивне.
Отже, збільшення мінералізації та вмісту сульфатів у підземних водах поза зоною
впливу техногенних об’єктів спонукало шукати природні причини таких змін та пояснення
механізму потрапляння забруднень у воду.
Відомо, що в природі сульфати можуть надходити у підземні води внаслідок
розчинення гіпсоносних осадових порід, окислення сульфідів і самородної сірки. Тому не
можна не відзначити, що частина водозаборів розміщена поблизу Прикарпатського
сірконосного басейну, що простягається від Яворова на південний схід уздовж Дністра. Саме
в цій зоні зафіксовано підвищення мінералізації та вмісту сульфатів у воді трьох водозаборів,
пов’язаних з неогеновими вапняками опільської світи. На одному з них за період 1960–
2013 рр. мінералізація сягнула 0,7 г/дм3, збільшившись удвічі. Навіть враховуючи, що
сірчане зруденіння, як і прояви гіпсу – потенційні джерела надходження сульфатів у підземні
води – пов’язані з відкладами більш молодої тираської світи неогену, що впевнено
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фіксується дещо на захід від розміщення згаданих водозаборів, не можна виключати
наявності окремих збагачених на сірку прошарків в області живлення водоносного горизонту
та їхнього впливу на зміни хімічного складу підземних вод.
Водночас збільшення вмісту сульфатів у підземних водах зафіксовано і на
водозаборах, віддалених від Прикарпатського сірконосного басейну, де природні аномалії
сірки невідомі. Тому слід згадати, що середній вміст сірки в гірських породах становить: у
пісковиках – 0,02 ваг. %; у карбонатних породах – 0,12 ваг. %; у глинах – 0,42 ваг. %;
відповідно у мергелях – до 0,32 ваг. %. Порівняно з пісковиками вапняки містять у 6, а
мергелі – у 16 разів більше сірки, що може певною мірою пояснювати зміни хімічного
складу підземних вод у відповідних колекторах у процесі експлуатації. Дані про мінеральний
склад мергелів знаходимо в результатах технологічних досліджень, з яких випливає, що
мергельно-крейдяна товща містить окремі зерна піриту.
Збільшення вмісту сульфатів у підземних водах, обумовлене окисленням піриту,
вивчалося на Середньому Уралі, природні умови якого багато в чому схожі з умовами
західних областей України. Під час експлуатації водозаборів підземних вод у карбонатних
мезозойських породах тут відмічалося збільшення концентрації сульфат-іону (від 10–20 до
100–300 мг/дм3) і мінералізації (від 0,2 до 0,7–0,9 г/дм3). Виникнення депресійної лійки, де
гірські породи, що містять розсіяні сульфіди, були осушені й зазнали впливу атмосферного
повітря, спричинило активізацію процесів окислення піриту й сірчанокислого
вилуговування. Після зниження рівня підземних вод відновні умови змінилися на
окислювальні, що призвело до окислення сульфідних мінералів, утворених у період
осадконакопичення. При їхній взаємодії із карбонатами кальцію відбулася нейтралізація
кислотності й надходження до розчину іонів кальцію та магнію, що обумовило зростання
мінералізації води. При цьому збільшення вмісту сульфатів унаслідок таких процесів
відбувається навіть за умов незначного вмісту піриту від 0,025 ваг. %.
Аналіз наявних даних засвідчує, що збільшення вмісту сульфатів у підземних водах,
приурочених до мергельних порід, відбувається різними темпами. На жаль, автори не мають
інформації про кількісні показники вмісту піриту в мергельно-крейдяній товщі. За таких
умов можна лише припускати, що найбільш інтенсивне надходження сульфатів у підземні
води в межах Львівщини відбувається внаслідок окислення піриту, який збагачує мергельнокрейдяну товщу в зонах розломів, де його додаткові включення могли з’явитися у
постседиментаційний період. Ймовірно, з такими зонами передусім пов’язані випадки
суттєвого (до двох разів) підвищення мінералізації за рахунок сульфатів, зокрема зафіксовані
в процесі експлуатації Ратського, Зарудцівського та Мокротинського родовищ. По деяких
водозаборах, зокрема на ділянках Зарудцівська-1 і Мокротинська-1, підвищення
мінералізації фіксується й протягом останніх років. Так, на ділянцах Мокротинська-1 і
Зарудцівська мінералізація води збільшилася відповідно з 402 мг/дм3 у 1960 р. до 760 мг/дм3
у 2009 р і 900 мг/дм3 у 2013 р., і з 450–500 мг/дм3 у 1961 р. збільшилась до 690 мг/дм3 у
2009 р. і до 800 мг/дм3 у 2013 р. в основному за рахунок сульфат-іону. алогічна ситуація
відзначається на ділянці Зарудцівська-1, де мінералізація з 450–500 мг/дм3 у 1961 р.
збільшилась до 690 мг/дм3 у 2009 р. і до 800 мг/дм3 у 2013 р. Це зростання обумовлене в
основному підвищенням вмісту сульфатного іону в 4 рази, кальцію у 3 рази та магнію в 1,3
раза.
На більшості ж водозаборів після підвищення мінералізації в перші роки експлуатації
в подальшому відбулася її стабілізація на безпечному рівні. Такий характер зміни
мінералізації дозволяє припустити, що ці зміни, очевидно, є результатом встановлення під
час експлуатаційного водовідбору нових балансових відношень масообміну між обсягами
інфільтраційної води та кількістю розчинних солей у породах зони аерації, що зазнала
техногенного впливу, внаслідок чого в ній відновна обстановка змінилась на окислювальну.
Про це ж передусім свідчить режим зміни якості підземних вод мергельно-крейдяної товщі –
стабілізація хімічного складу підземних вод після певного погіршення у початковий період
експлуатації.
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Висновки
1. Отримані висновки є результатом регіональних узагальнень, тому, зважаючи на
виняткову важливість цієї проблеми, дослідження повинні бути продовжені на локальному
рівні, з використанням високоточних методів досліджень. Однак вже виявлені тенденції
дають підставу спростувати твердження про однозначну пріоритетність техногенних джерел
забруднення у процесі погіршення якості підземних вод.
2. На території області найбільш поширені зміни якості підземних вод (збільшення
мінералізації та вмісту сульфатів), які характерні для водозаборів, приурочених до
карбонатних порід – мергельно-крейдяної товщі та вапняків.
3. У процесі вивчення змін показників хімічного складу підземних вод під час
експлуатації водозаборів слід ураховувати комплекс природно-техногенних умов і чинників,
серед яких важливу роль відіграють геохімічні процеси у породах зони аерації, що
виникають під впливом техногенного втручання. Причому джерелом забруднення підземних
вод може бути речовина суто природного походження, яка до того ж не утворює в породах
аномальних концентрацій.
4. Необхідні регулярні моніторингові дослідження якості підземних вод, передусім
приурочених до карбонатних колекторів, незалежно від техногенного навантаження в місцях
їхнього розташування, а також детальне вивчення речовинного складу водовмісних порід і
порід зони аерації. Лише за таких умов можливе науково обґрунтоване прогнозування якості
підземних вод.
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ОКРЕМІ ФАКТОРИ ГІДРОХІМІЧНОЇ ІНВЕРСІЇ
В ГЛИБОКИХ ВОДОНОСНИХ ГОРИЗОНТАХ ДДЗ
Г. Г. Лютий, канд. геол.-мінерал. наук, УкрДГРІ, м. Київ, Україна, ekogeol@ukr.net
Проаналізовано головні концепції щодо проявів інверсійних процесів у глибоких горизонтах,
зокрема в Дніпровсько-Донецькій западині. На основі проведеного аналізу оцінено гідрохімічні
показники підземних вод глибоких водоносних горизонтів, показники напорів продуктивних на
вуглеводні горизонтів, а також розподіл температурних градієнтів у розрізі ДДЗ. Зокрема за
показниками температури пораховано швидкості й напрямки міграції води і результати розрахунку
зіставлено з прогнозними оцінками М. Митника та В. Лялька стосовно частини розрізу, яка ближча
до земної поверхні. Загалом наведені дані підтверджують активність інверсійних процесів у
глибоких горизонтах ДДЗ.

SOME FACTORS OF HYDROCHEMICAL INVERSION IN DEEP
AQUIFERS OF THE DNIPROVSKO-DONETSKA DEPRESSION
G. G. Iyutyj, candidate of geological and mineralogical sciences, UkrSGRI, Kyiv, Ukraine,
ekogeol@ukr.net
The basic concepts on the inversion processes in the deep aquifers, particularly in the DniproDonetska Depression (DDD) were analyzed. On the basis of the analysis the hydrochemical indicators of
groundwater in deep aquifers were evaluated, and the indicators of pressures of productive horizons of
hydrocarbons, as well as the distribution of temperature gradients within DDD were analyzed. In particular,
using the indicators of temperature, speed and direction of water migration were counted. These results were
compared with M. Mitnik and B. Lialko forecasts regarding the uppermost part of the geological crosssection. In general, these data confirm the activity of the inversion processes in the deep aquifers of the
DDD.

Прояви інверсних потоків підземних вод у глибоких водоносних горизонтах вивчались
багатьма дослідниками. Згідно з із сучасними уявленнями щодо закономірностей
гідрохімічної інверсії, її суть полягає у тому, що на фоні закономірного збільшення
мінералізації підземних вод з глибиною, окремі інтервали гідрогеологічного розрізу
відзначаються гідрохімічними показниками, що різко порушують зазначену закономірність.
Ці порушення проявляються у зміні мінералізації, співвідношень іонно-сольового складу,
вмісту окремих мікрокомпонентів, складу водорозчинних газів, органічних сполук тощо.
Більшість дослідників притримуються точки зору щодо зв’язку інверсійних вод з
розчинами, які витиснуті з осадових товщ, зокрема в результаті дегідратації глин у процесі
їхньої літифікації.
Але є й інші концепції з цього приводу. Зокрема, принципово інші підходи розвинуті
Єжовим Ю. О. та ін. Ці дослідники вважають, що джерело інверсійних вод має
матаморфогенне або ювенільне походження й знаходиться поза басейнами осадових порід.
Лукін О. Ю. також підтримує глибинний генезис інверсних проявів, які яскраво
проявляються у вигляді системних аномалій, де поруч з аномальними гідрохімічними
показниками проявляються незвичайні гідрогеохімічні (включаючи ізотопну геохімію)
особливості, аномально високі пластові тиски (АВПТ), високі темпи водообміну,
гідротермічні максимуми та ін. У зв’язку з викладеним для зазначеного процесу цим автором
був запропонований термін “глибинна гідрогеологічна інверсія”, який, на його думку, більш
відповідає суті процесу. Цей учений уважає, що глибинна гідрогеологічна інверсія має
тяжіння до ділянок пониженої товщини земної кори і з іншими геофізичними показниками
плюмтектоніки. Навіть більш того, він стверджує, що жоден достовірний прояв глибинної
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гідрогеологічної інверсії не знаходиться за межами областей з тим чи іншим набором
плюмтектонічних показників.
Таким чином, низка дослідників вважають, що джерелом гідрохімічної інверсії
глибоких горизонтів, у тому числі в умовах Дніпровсько-Донецької западини, є
газопарорідинні флюїди, які з великих глибин по ослаблених зонах тектонічних розломів чи
навіть цілих тектонічних зон проникають у насичені літогенетично-седиментаційними
розчинами проникні породи і завдяки своїй енергетиці витискають ці розчини або
розчиняються в них, створюючи зони розвитку підземних вод меншої мінералізації. Своїй
енергетиці газопарорідинні флюїди зобов’язані наявності в них, крім рідинної фази,
представленої водою, газової фази, яка складається з метану, вуглекислого газу, водню та
пару води.
Багатьма дослідниками що інверсійні процеси розглядаються як результат фазових
перетворень мінеральних та розсіяних органічних речовин на великих глибинах під впливом
високих температур та тиску. Із зазначеним процесом пов’язуються причини формування
ділянок аномально високого пластового тиску. Процес фазових перетворень відбувається із
збільшенням об’єму новоутворених продуктів газової й газорідинної консистенції, які в
умовах низької латеральної проникності мігрують по тектонічно ослаблених зонах у
напрямку земної поверхні. У результаті в межах гідродинамічно ізольованих горизонтів, що
контактують з цими зонами, виникають аномально високі пластові тиски, що перевищують
часто фоновий гідростатичний тиск у 1,2–2,0 рази. На разі, у блоках віддалених від шляхів
висхідної міграції флюїдів зберігаються фонові пластові тиски, близькі до гідростатичних.
Масштаби цього процесу підтверджують дані О. К. Баженової, які свідчать, що в
осадовій товщі газоутворення при фазових перетвореннях у зоні катагенезу при температурі
120° і при вмісті 1–5 % розсіяної органічної речовини генерується вуглеводневих газів
131–625, СО2 23,7–118,5 і Н2О 0,017–0,085 % від об’єму породи. При такій же температурі,
за даними Холодова В., внаслідок декарбоксизації СаСО3 із одного кубічного метра породи
може утворюватись до 55 м3 СО2, а внаслідок дегідратації монтморилоніту, правда в більш
широкому діапазоні температур, вивільняється фізично зв’язана вода у кількості 10–15 % від
об’єму або 200–250 кг на кубічний метр породи.
Слід зазначити, що всі дослідники дійшли висновку – гідрохімічна інверсія в
підземній гідросфері має загально планетарний характер і обумовлена фізико-хімічними
процесами, які проходять у земній корі на різних глибинах за різних термодинамічних умов.
Наявність окремих проявів інверсних потоків наведені нижче. Зокрема це
підтверджують графіки залежності тиску від глибини залягання, вмісту гідрокарбонатного
іону та мінералізації від температури води, а також розрахунки інтенсивності міграції
водного потоку, підраховані за даними термометрії глибоких свердловин, методом ЛялькоМитника. При підрахунку встановлено, що швидкість міграції інверсних потоків як вверх так
і вниз по розрізу на глибинах 3–5 км суттєво відрізняється від швидкості переміщення
аналогічних потоків в інтервалі глибин 1,0–2,0 км. Це може бути обумовлене більш
розвиненою тріщинуватістю ближчої до поверхні землі зони й відтак більш високими
показниками проникності. До такого ж висновку призводять результати графіку залежності
геотермічного ступеня від глибини виміру температури.
Наведені дані засвідчують, що інверсні процеси в ДДЗ є досить інтенсивними і тому
заслуговують на подальше вивчення, оскільки із цими процесами, очевидно, пов’язані і
процеси формування родовищ вуглеводнів у цьому регіоні.
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ИННОВАЦИИ В СФЕРЕ ЭНЕРГЕТИКИ В УКРАИНЕ
Ю. В. Макогон, д-р эконом. наук, проф. Донецкий национальный университет,
г. Винница, заслуженный деятель науки и техники Украины
Статья посвящена исследованию перспектив развития источников энергии для
старопромышленных регионов Украины. Проведен анализ энергетической базы Украины, выявлены
проблемы нехватки ископаемых ресурсов. Вследствие этого определены и исследованы направления
развития альтернативных и возобновляемых источников энергии в современной экономике Украины
[9]. Для решения проблем энергообеспечения и энергосбережения в Украине выделено четыре
направления: повышение потенциальных возможностей разведки, добычи и переработки нефти и
газа, включая “сланцевый”; диверсификация импорта энергоносителей; максимальное использование
вторичных энергоресурсов; повышение эффективности использования альтернативных источников
энергии путем внедрения инноваций. Основным направлением инновационной политики
старопромышленных
регионов
является
экономическое
стимулирование
ресурсои
энергосбережения, внедрение экологически чистых и природообновляемых техники и технологии,
расширение применения технологий, в которых используются обновляемые ресурсы. [10].

INNOVATION IN THE ENERGY SECTOR IN UKRAINIAN
The article investigates the prospects for the development of energy sources for the enterprises of old
industrial regions of Ukraine. The analysis of the energy base of Ukraine identified the shortage of fossil
resources. As a consequence, we identified and studied direction of alternative and renewable sources of
energy in the modern economy of Ukraine. To solve the problems of energy supply and energy efficiency in
Ukraine highlighted four areas: increasing the potential of exploration, mining and processing of oil and
gas, including the “slate”; diversification of energy imports; maximum use of secondary energy resources;
more efficient use of alternative sources of energy through innovation. The main focus of innovation policy is
the old industrial regions economic incentives resource and energy conservation, the introduction of clean
and nature renewable engineering and technology, increased use of technologies that use renewable
resources.

Вступление.

Современный экономический кризис стал серьезным испытанием для национальных
экономик, особенно для стран с переходной экономикой, к которым относится и Украина. К
присущему этим странам хроническому дефициту финансовых ресурсов, слабости
банковской системы, низкому уровню менеджмента добавляется большая изношенность
основных фондов предприятий в старопромышленных регионах, а также их высокая
энергоемкость при существенном удельном весе в экономике страны.
Кризисные явления особенно остро повлияли на предприятия экспортоориентированных отраслей экономики Донецкой обл., которая обеспечивает более 20 % объема
реализации экспортной продукции Украины [10].
В реальном секторе экономики Донецкой обл. наиболее уязвимыми, из-за
неблагоприятной конъюнктуры мирового рынка, стали энергоемкие предприятия
металлургической отрасли, которые являются основой товарного экспорта Украины. В
настоящее время наметилась тенденция стабилизации объемов производства в металлургии,
которые объединены в едином технологическом процессе производства черных металлов. В
Донецкой обл. работают 279 предприятий металлургии, коксохимии, добычи угля и
энергетических материалов, электроэнергетики, на которых занято более 400 тыс.
работников. Эти предприятия
обеспечивают 78 % общего объема производства
промышленной продукции, 75 % экспорта черных металлов и изделий из них, 53 %
грузоперевозок, более половины общей суммы прибыли области.[11]
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Постановка задания.
Одной из определяющих проблем в сфере повышения экспортного потенциала
предприятий остается их низкая конкурентоспособность. Более того, можно говорить не
просто о неконкурентоспособности украинских предприятий, а о наличии так называемого
системного разрыва относительно группы ведущих стран ЕС, которое основывается, прежде
всего, на несовместимости технологий, принципов управления, восприимчивости к
нововведениям, структурно-отраслевой, институциональной и культурной несовместимости.
Поэтому внешнеэкономическая стратегия Украины в настоящее время ориентируется не
только на преодоление отрицательного сальдо внешней торговли за счет наращивания
объемов экспорта, но и на переориентацию и поддержку отечественной научной
составляющей в продукции экспортоориентированных предприятий. Это предоставит
возможность в целом решить экономические и социальные проблемы на основе
использования передовых технологий, повысить конкурентоспособность отечественной
продукции на внутреннем и внешнем рынках, усилить энергосберегающую и экологическую
составляющую [10].
Методология.
В процессе написания статьи были использованы методы сравнения и обобщения,
метод анализа статистических данных.
Результаты исследования.
Вопросы энергосбережения и экологии важны не только для стран с переходной
экономикой в целом, к которым относиться и Украина, а и являются не менее значимыми для
приграничных с ней государств. Поэтому говорить об активизации работы украинских
предприятий в сфере энергосбережения, снижении вредных выбросов, углубленной
переработке сырья для безотходности производства и другим актуальным проблемам
необходимо совместно с приграничными странами. Исходя из четкого курса Украины на
сближение с ЕС, стремления украинской стороны адаптироваться к европейским нормам и
стандартам, ЕС целесообразно усилить работу с Украиной и на уровне конкретных
заинтересованных в модернизации предприятий и научно-исследовательских организаций ее
старопромышленных регионов. Однако следует отметить, что без согласованности действий
между ЕС и Украиной, создания совместной и взаимоприемлемой программы
реформирования энергетической отрасли и поэтапного внедрения европейских стандартов в
энергетике и экологии, нельзя ожидать быстрого результата в условиях экономического
кризиса.
Одним из дополнительных резервов преодоления кризисных явлений в
старопромышленном регионе является потенциал регионального развития. Региональная
организация общественной экономической жизни, по нашему мнению, способна привлечь в
экономический оборот еще незадействованные ресурсы, существенно нарастить социальный
капитал, использовать территориальный эффект масштаба. Есть все основания утверждать,
что существует “преимущество регионов”, то есть возможности, которые присущи этой
форме территориальной организации производства, а регион признается оптимальным
форматом для разворачивания социально-хозяйственных процессов. Именно регион и
региональные возможности могут выступать дополнительным ресурсом в борьбе с
кризисными явлениями.
Одним из эффективных энергосберегающих способов, дающих возможность
экономить органическое топливо, снижать загрязнение окружающей среды, удовлетворять
нужды потребителей в технологическом тепле, является применение теплонасосных
технологий производства. Тепловой насос – установка, преобразующая низкопотенциальную
возобновляемую энергию естественных источников теплоты и/или низкотемпературных ВЭР
в энергию более высокого потенциала, пригодную для практического использования. В
качестве источников низкопотенциальной теплоты используются атмосферный воздух или
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различные вентиляционные выбросы, вода естественных водоёмов и сбросные воды
систем охлаждения промышленного оборудования, сточные воды систем аэрации, грунт 13].
Если в развитых и развивающихся странах за счёт работающих теплонасосных
установок (ТНУ) различного функционального направления ведётся на миллионы или сотни
тысяч единиц, в Украине работают единичные установки, созданные, в основном на
элементной базе холодильного оборудования, ввозимого из стран Западной Европы от
специализированных фирм производителей. Причинами этого является то, что развитие
энергетики в стране осуществлялось в основном путем централизованного теплоснабжения и
теплофикации. Кроме того, наблюдается недостаточное внимание конкретных предприятий
к экономии ТЭР, отсутствие демонстрационного парка работающих ТНУ, отсутствие
государственной поддержки при разработке, исследованиях и внедрении данного типа
оборудования [4].
Согласно “Концепции развития топливно-энергетического комплекса Украины на
2006–2030 гг.” предусматривается увеличение объёма производства тепловой энергии за счёт
термотрансформаторов, тепловых насосов и аккумуляционных электронагревателей с
1,7 млн. Гкал/год в 2005 г. до 180 млн. Гкал/год в 2030 г., т. е. больше, чем в 100 раз. Сейчас в
Украине создание и внедрение ТНУ базируется в основном на энтузиазме исполнителей [3].
Технико-экономические расчеты показывают, что затраты топлива в системах
теплоснабжения на базе ТНУ для объектов ЖКХ могут быть уменьшены по сравнению с
крупными отопительными котельными в 1,2–1,8 раз, по сравнению с мелкими котельными и
индивидуальными теплогенераторами в 2–2,6 раза и по сравнению с электронагревателями в
3–3,6 раза. Срок окупаемости капиталовложений в ТНУ обычно составляет от 2 до 5 лет.
Применение ТНУ, кроме того, позволяет снизить выбросы СО2, по сравнению с
традиционными системами теплоснабжения в 2–5 раз, в зависимости от вида замещаемого
органического топлива [13].
Для предприятий старопромышленного Донецкого региона применение инноваций в
энергетике предусмотрено, прежде всего, в кластерах металлургии и сельского хозяйства
[10]. Кроме того, в хозяйственном комплексе Украины играет очень важную роль
электроэнергетика. Приблизительно половина всего первичного топлива (уголь, нефть, газ,
уран), которое добывает или импортирует Украина, а также энергия отдельных рек
используется для производства электро- и теплоэнергии.
Развитие электроэнергетики стимулирует создание новых промышленных узлов.
Отдельные отрасли промышленности территориально приближены к источникам дешёвой
электроэнергии, например, предприятия цветной металлургии.
Энергетика Украины базируется на использовании традиционных видов (тепловых и
гидро-) электростанций с отклонением от среднемировой статистики в сторону большего
использования АЭС. Практически все объекты энергетики Украины достались ей в
наследство от СССР, отработали немалый срок службы [14].
На протяжении нескольких последующих лет технологии чистого угля будут
продолжать играть важную роль в секторе угольной генерации, при этом объем инвестиций в
эту область будет увеличиваться. К технологиям, обладающим долгосрочным потенциалом,
относятся снижение уровня СО2 и интегрированная газификация в комбинированном цикле [15].
Правительство Великобритании одобрило план создания в стране к 2020 г. ТЭС
нового поколения, позволяющих поглощать углекислый газ, и пообещало финансировать их
строительство. Великобритания стремится стать первой страной мира, где появятся
работающие на угле электростанции, которые будут оснащены системами поглощения
углекислого газа и дальнейшего размещения его в подземных хранилищах. В условиях
необходимости выполнения своих обязательств по борьбе с последствиями глобального
потепления эта идея выглядит очень привлекательной [17].
На территории существующей ТЭС, работающей на буром угле, в г. Нейрат
(Германия), завершено строительство двух новых блоков с оптимизированным
технологическим процессом. Эти блоки получили название – BoA 2&3. ТЭС, ввёденная в
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эксплуатацию ещё в 1972 г., вместе с новыми блоками составляет самый крупный комплекс
производства электроэнергии из бурого угля в мире.
Общая мощность всех 7 блоков станции составляет 4,400 МВт. Блоки, построенные
по последнему слову техники, имеют очень небольшие выбросы в атмосферу вредных
веществ (инженерам удалось снизить выбросы по сравнению с аналогичными современными
установками на 31 %). Уникальность новых блоков еще и в том, что все системы, включая
освещение, работают в полностью автоматическом режиме, не требуя вмешательства
человека. Электростанция также получила новый совместный угольный склад, улучшила
транспортную инфраструктуру, благодаря строительству новых железнодорожных
разгрузочных платформ, а также отделение по производству гипса из отходов производства.
Строительство этих блоков обошлось известному немецкому концерну RWE в 2,2 млрд евро. [18].
Поэтому для Украины, имеющей в своем распоряжении существенные запасы
собственного энергоносителя, также будет целесообразно вернуться к технологиям
производства электроэнергии на ТЭС с помощью угля.
Однако, наши ТЭС имеют одни из самых низких технико-экономических и
экологических показателей в Европе, что не только приносит большие убытки экономике
Украины, в т. ч. снижая конкурентоспособность отечественной продукции, но и создает
большие проблемы для европейской интеграции Украины, сохранения и наращивания
экспорта электроэнергии.
Чтобы устранить негативные явления в тепловой энергетике и обеспечить её
развитие, надо ориентироваться не только на продление сроков службы оборудования ТЭС
путем ремонта и замены отдельных узлов паровых турбин и котлоагрегатов и малозатратные
быстроокупаемые мероприятия, а и на обновление оборудования с применением
перспективных технологий [19].
Повышения эффективности работы ТЭС можно достичь за счет улучшения качества
угля и оптимизации схем его поставок на ТЭС. Ухудшение качества угля приводит к
увеличению расхода электроэнергии на собственные нужды на 1,0–3,5 %, использованию
газо-мазутного топлива для подсветки до 30–35 % по теплу, снижению КПД котлоагрегата
на 2–3 %, ускорению износа оборудования, ухудшению экологии. Нужно отметить, что на
ТЭС Западной Европы при поставках угля с разных шахт не допускается большая
разбежность по основным характеристикам, а для усреднения характеристик
устанавливается специальное оборудование по смешиванию угля на складе.
Наибольшее внимание следует обратить также на внедрение парогазовых установок.
Для Украины наибольший интерес представляют парогазовые установки с котлами,
сжигающими уголь в кипящем слое под давлением (технология КСД). Эта технология,
внедренная на энергоблоках 80–350 МВт в Швеции, Японии и других странах, показала
высокую надежность, обеспечила хорошие экономические и экологические показатели.
Расчетный КПД энергоблоков с котлами КСД составляет 42 % [8].
Таким
образом,
основными
направлениями
инновационной
политики
старопромышленных регионов являются:
– экономическое стимулирование ресурсо- и энергосбережения, внедрение
экологически чистых и природообновляемых техники и технологии, расширение применения
технологий, в которых используются обновляемые ресурсы;
– усовершенствование рынка экономических работ и услуг, поставка товаров на
рынок приборов, средств автоматизации и оборудования для охраны окружающей среды;
– последовательный переход на международные стандарты изготовления
промышленной продукции.
Основной целью инновационного развития энергетических предприятий
старопромышленного региона мы видимпереориентацию производственного потенциала,
сферы услуг на создание конкурентоспособной продукции путем модернизации имеющихся
мощностей, нового строительства, реструктуризации хозяйственного комплекса региона.
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Выводы.
Перечисленные выше основные направления и стратегические приоритеты
инновационной деятельности старопромышленных регионов указаны исходя из понимания
этой проблемы украинскими специалистами. Учитывая непростую экономическую ситуацию
как в Украине, так и в странах ЕС, наиболее рациональным будет усилить работу экспертных
групп для определения приоритетных, первостепенных проблем в энергетической сфере,
совместного поиска путей их решения. Безусловно, евроинтеграционные устремления
Украины обязывают нас учитывать точку зрения ЕС и активизация диалога в этом вопросе
позволит начать реализацию согласованной с ЕС политики энергоэффективности, учитывая
уже существующий план действий сообщества в данном вопросе.
При более рациональном подходе к проблеме повышения энергетической
безопасности самого ЕС и приграничных, в первую очередь транзитных государств,
сообщество может быть уверенно в эффективности своего плана действий по повышению
энергоэффективности. Безусловно, это потребует определенной финансовой помощи, в том
числе и для Украины, но адресная поддержка, направленная в старопромышленные регионы,
будет направлена на решение наиболее острых проблем в сфере энергетики, что позволит
повысить энергетическую безопасность сторон [10].
Таким образом, мы предлагаем включить в проект заключительной декларации такие
положения как: проводить согласованную политику стран со старопромышленными
регионами в сфере энергетики; разработать программу совместных действий стран со
старопромышленными регионами по улучшению энергетических балансов и повышению их
энергоэффективности; предусмотреть финансовое обеспечение проектов и программ
сотрудничества стран со старопромышленными регионами в области энергоэффективности и
обеспечения их энергобезопасности.
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ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ РІЗНОФАЦІАЛЬНИХ ВТОРИННИХ
ТЕРИГЕННИХ КОЛЕКТОРІВ НА ВЕЛИКИХ ГЛИБИНАХ
В. В. Макогон, канд. геол. наук, Український державний геологорозвідувальний інститут,
Чернігів, Україна, vlvlm@ukr.net
У доповіді викладено результати літолого-фаціальних та мінералого-петрографічних
досліджень різнофаціальних нижньокам’яновугільних теригенних відкладів Мачуської ділянки
центральної частини ДДЗ. На конкретних прикладах охарактеризовано природу та особливості
піщаних колекторів різного генезису.

SOME FEATURES OF DIFFERENT FACIES SECONDARY
TERRIGENOUS COLLECTORS TO GREATH DEAPTH
V. Ph. Makogon, Ukrainian State Geological Research Institute, Chernigiv, Ukraine,
vlvlm@ukr.net
The results of lithologic-and-facies, mineralogical and petrographic researches of lower
carboniferous terrigenous sediments of Machukha area (central part of DDB) are expounded in a lecture.
On concrete examples nature and features of sandy collectors of different genesis are described.

В останні роки у центральній частині Дніпровсько-Донецької западини були відкриті
нові газові (газоконденсатні) поклади на глибинах понад 6 км, що знову привернуло увагу до
питання газоносності великих глибин. При цьому однією з основних проблем у вирішенні
цього питання є прогнозування зон розвитку порід-колекторів. Результати досліджень на
відомих родовищах говорять про можливість існування порід з прийнятними фільтраційноємнісними властивостями на глибинах і в умовах, де, згідно традиційним уявленням,
порожнинний простір зберігатись не може.
Давно відома загальна закономірність, яка полягає в тому, що із збільшенням глибини
залягання порід їхні пористість та проникність поступово знижуються, щільність зростає.
Характер і швидкість епігенетичних трансформацій у породах залежать від багатьох
чинників, і перш за все, від складу самих порід. Теригенні уламкові породи за своєю
природою є дуже неврівноваженими за фізико-хімічними властивостями та мінералогічним
складом утвореннями. Як зазначено в роботі [1] “система осадочных пород может быть
образно названа “живой”, по сравнению со значительно более косной геохимической
системой магматических и метаморфических пород”.
У цілому інтенсивність процесу ущільнення різних порід визначається сумарним
впливом мінерального складу порід, розміром, формою зерен, наявністю тонкодисперсного
матеріалу. Вже давно відомим є факт про складний характер розподілу ємніснофільтраційних властивостей у осадовому чохлі, часті ускладнення у загальній тенденції
зменшення пористості із збільшенням глибини та присутність на великих глибинах не тільки
тріщинних колекторів, а й вториннопорових, пов’язаних, у першу чергу, з гіпогенними
процесами. До структурно-текстурних змін гіпогенного епігенезу, що покращують ємніснофільтраційні властивості порід відносять формування стилолітів, тріщин, децементація та
формування вторинної пористості [2].
Первинна міжзернова пористість як ємність на великих глибинах має реліктовий
характер. Порожнинний простір глибокозанурених теригенних колекторів у переважній
більшості є вторинним, неодноразово переформованим, утвореним завдяки розвитку
тріщинуватості та інтенсифікації постедиментаційних процесів глибинного гідротермального
генезису. Це сприяє збільшенню відкритої ємності шляхом корозії уламкового матеріалу,
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утворення пор у нестійких мінеральних зернах, міжуламковому просторі та цементі. Міцний
кварцитопіщаний каркас забезпечує збереження вторинної пористості на великих глибинах [4].
Для вивчення особливостей формування і розподілу вторинних теригенних колекторів
на великих глибинах проаналізовано результати комплексних досліджень верхньовізейських
та верхньодевонських пісковиків по керну свердловин 1 і 5 Мачуського родовища. Комплекс
включав макроскопічне вивчення керну, петрографічні дослідження шліфів,
рентгеноструктурний аналіз та електронну мікроскопію, петрофізичні дослідження.
Загалом встановлений факт відсутності суттєвих зв’язків гранулометричних
характеристик уламкового матеріалу з пористістю порід, що говорить про домінування
вторинних факторів на процеси формування порожнинного простору глибоко занурених
порід [3]. Але вплив медіанних розмірів уламкових зерен на газопроникність існує, оскільки
розвиток порожнин переважно відбувається при русі газофлюїдних потоків по фільтруючих
каналах і мікротріщинах, успадкованих від структурних особливостей первинної породи.
Петрографічні шліфи пісковиків мають деякі недоліки, обумовлені, зокрема, певною
гранулометричною недостовірністю з причини присутності випадкових зрізів уламкових
зерен. Це дещо знижує достовірність висновків щодо справжнього розподілу
гранулометричних фракцій у породі. В цьому плані досить наглядними є електронномікроскопічні знімки уламків порід при невеликих збільшеннях.
Типовими псамітовими породами верхньовізейського ярусу на Мачуській площі є
пісковики з інтервалу 4 795–4 810 м (сверд. Мачуська 5). Вони сірі, дрібнозернисті,
прошарками різнозернисті, олігоміктові кварцові, з карбонатно-глинистим цементом.
Глиниста речовина за даними РСА представлена гідрослюдою 2М, змішаношаровими
гідрослюдистими утвореннями, хлоритом, каолінітом, дикітом. Серед карбонатів визначені
кальцит, анкерит, сидерит. Породи масивні або грубо горизонтальношаруваті, щільні, міцні.
Нерідко відзначаються тонкі різноамплітудні (до 7 мм) стилолітові шви, заповнені чорною
глинисто-органічною речовиною. Вони приурочені до різнозернистих відмінностей. У
дрібнозернистих відмінностях присутні волосовидні різнонаправлені включення чорного
вуглистого матеріалу.
За генезисом це мілководно-морські пісковики барового покривного типу. При
відкладенні вони були досить добре відмиті від пелітової домішки. На пізньокатагенетичній
стадії при високих температурах (100 ºС і більше), коли генерувались гарячі елізійні
гідротермальні флюїди, відбувалась масова корозія розсіяних карбонатів. Витискання таких
розчинів у подібні піщані колектори з підвищеною первинною пористістю призводило до
заповнення їхнього міжзернового простору аутигенними мінералами та зміні уламкових
зерен мікроструктурами гравітаційної корозії та регенерації.
Подібні властивості мають і верхньофаменські псамітові породи у сверд. Мачуська 1,
досліджені з інтервалів 5 4562–5 467 і 5 578–5 589 м. Це пісковики дрібно-середньозернисті,
із добрим та середнім сортуванням, кварц-польовошпатові, масивної текстури. Переважають
цементи порового та контактово-порового типу, складені глинистою речовиною та
кальцитом, з домішками вугільного пилу, тонкодисперсного піриту.
Різнорозмірні, здебільшого дрібні вторинні пори розташовуються на ізольованих
ділянках. Характерним є широкий розвиток епігенетичного карбонатного цементу з щільним
заповненням міжзернового простору. Переважають ділянки з тісним безцементним
зчленуванням зерен.
Пористість таких пісковиків за даними лабораторних досліджень становить 1–3,5 % і
вони практично непроникні, що є цілком закономірним для подібних порід на таких
глибинах.
З інтервалу 5 549–5 563 м досліджені пісковики сірі різнозернисті (переважно дрібносередньозернисті), іноді з гравієм, мезоміктові кварцові, масивної текстури. Породи складені
кварцом (40 %), польовими шпатами (плагіоклази, мікроклін) (30 %), уламками порід
(мікрокварцитів, аргілітів) (10 %). Цемент (15 %) поровий та контактово-поровий глинистокварцовий, острівний карбонатний. За даними рентгеноструктурного аналізу у цементі
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пісковику присутні дикіт, каолініт, хлорит, гідрослюда 2М. У породі відзначаються
крупноамплітудні стилолітові шви, дрібні вуглисті включення.
Такі літотипи, збагачені алевритово-пелітовим матеріалом формувались в умовах
прибережно-дельтового мілководдя за умов мінливої гідродинаміки. Вони є частиною
складної товщі перешарування різнозернистих, часто гравійних, з вуглистими включеннями
пісковиків та горизонтально- і косо-хвилястошаруватих мезоміктових, нерідко вапнистих,
піскуватих алевролітів.
Пористість досліджених пісковиків складає 9,06–13,69 %, абсолютна проникність
досягає 215,85·10-15 м2. Такі значення ФЄВ дозволяють відносити їх до колекторів ІІІ-IV
класу (за А. А. Ханіним).
У описаних породах відзначаються наступні види порожнин:
– одиничні реліктові первинні гранулярні пори;
– вторинні пори вилуговування вздовж тріщин;
– пори-каверни, розміром до 0,05 мм, пов’язані з розчиненням уламків у зонах їх
безцементного зчленування. Вони мають неправильно-корозійні обриси й утворюють в
уламкових зернах затокоподібні заглиблення;
– пори-каверни, пов’язані з процесами розчинення кальцитового цементу, мають
неправильно-звивисту, звивисто-щільовидну форму, нерідко містять релікти кальциту.
Широкий розвиток каолініт-дикітових крупнопакетних агрегатів у вторинних порах
вилуговування, є джерелом додаткової ємності колектора.
Покращені фільтраційно-ємнісні властивості таких колекторів закономірно пов’язані з
інтенсивністю проявів процесів розчинення та вилуговування мінералів, що складають їхній
каркас і цемент. Пізньокатагенетичні вторинні пори вилуговування на великих глибинах
пов’язані з впливом на мінеральний скелет пісковиків агресивних вод, що надходять разом із
загальним вуглеводневим потоком. Газоводяні суміші порушують кислотно-лужну рівновагу
в системі порода-вода, створюючи зони вторинного вилуговування. При розчиненні (корозії)
уламкових зерен кварцу утворюються дрібні затокоподібні порожнини по краях зерен, при
розчиненні карбонатного цементу – досить крупні пори-каверни звивистої, щільовидної,
ізометричної, лапчастої форми, нерідко заповнені дрібнопористими дикіт-каолінітовими
агрегатами.
Хід епігенетичних перетворень та їхні особливості для вивчених пісковиків можна
охарактеризувати наступним чином.
На першому етапі перетворень, захоронені в осадку морські води мали лужний
характер, що сприяло їх збагаченню SiO2. При подальшій нейтралізації умов відбувалась
регенерація кварцу, коли порожнинний простір дозволяв вільне наростання облямівок на
уламкові зерна. Кварц кристалізується з інтерстиційних розчинів, збагачених кремнеземом за
рахунок розчинення уламків під дією локального тиску суміжних зерен. Кварцовий
регенераційний цемент майже повсюдно присутній у досліджуваних породах на великих
глибинах, але не є головним чинником, що визначає фільтраційно-ємнісні властивості (ФЄВ)
потенційних колекторів. Нерідко розростання кварцових зерен призводить до поступового
заповнення порового простору й ізоляції порожнин, що негативно відображається на
фільтраційних властивостях породи.
Вплив кислих гідротермальних розчинів призводив до вилуговування карбонатного
цементу, каолінізації польових шпатів, розкладу нестійких глинистих змішаношарових
мінералів, новоутворенню крупнопакетного каолініту (дикіту).
Вторинний крупнопакетний каолініт характеризується найбільшою довершеністю
структури (триклінна модифікація, чіткі рефлекси 4,3; 3,79; 3,43; 2,936; 1,97 Å).
Відзначається тенденція – чим більші порожнини, тим інтенсивніше відбувається
промивання порового простору і утворення більш крупних віялоподібних агрегатів.
Каолінітовий цемент характеризується наявністю міжпакетних порожнин, що сприяє
утворенню суттєвої додаткової дрібної вторинної пористості. Завдяки цьому на місці щільно
запакованих карбонатними мінералами порожнин виникають мікропористі агрегати
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крупнопакетного каолініту (дикіту). Перетворення каолініту в дикіт часто відбувається
шляхом формування зростків, що складені чергуванням пакетів обох мінералів.
Інтенсивність окварцювання загалом збільшується із зростанням неоднорідності
пластів та зменшенням їхньої потужності. Типові форми виділення вторинного кварцу – це
регенераційні кайми, нарости на зернах, ідіоморфні кристали середнього розміру та
дрібнокристалічні агрегати у великих порожнинах. Кварцові новоутворення другої генерації,
у вигляді дрібнозубчастих агрегатів можуть розвиватись у порожнинах, що залишились при
каолінітовій цементації. Іноді це призводить до деякого збільшення вторинної пористості –
кристалізація кварцу (іноді кальциту, сидериту, анкериту) призводить до розсовування
уламкових зерен і “розшивки” конформних контактів між зернами. При цьому утворюються
переважно щілиноподібні пори з гладкими поверхнями.
Пізня лужна стадія аутигенного мінералоутворення пов`язана з інтенсивною корозією
матриксу пісковику гідрокарбонатними розчинами з формуванням ділянок розвитку
базально-порового кальцитового цементу, які, зазвичай, практично не містять вільних пор.
Таким чином, фізико-механічні властивості піщаних порід визначаються ступенем
вторинних перетворень, які так чи інакше, залежать від складу та вмісту цементуючої
речовини, текстурних особливостей та іншими подібними причинами, пов`язаними з
фаціальними умовами осадконакопичення.
Процеси вилуговування переважали в місцях найбільш інтенсивного руху флюїдів. На
сусідніх, більш дрібнозернистих ділянках з меншими розмірами порожнин проходило
аутигенне мінералоутворення з формуванням ущільнених зон. При послаблених процесах
виносу мінеральної речовини утворюються дрібні пори, порові канали з малою просвітністю
та ускладненою морфологією. Умови чергування ущільнених ділянок із широкими,
сполученими між собою зонами інтенсивного розвитку великих пор-каверн вилуговування та
пор із заповненням крупнопакетними дикіт-каолінітовими агрегатами у поєднанні з
розвитком мікротріщинуватості є головною передумовою існування порід з покращеними
ФЄВ на великих глибинах.
Загалом гіпогенно-епігенетична мінералізація є афаціальним процесом. Проте
фаціальний контроль при формуванні вторинної пористості може опосередковано
проявлятись через первинні структурно-текстурні особливості уламкових порід.
Створення єдиної універсальної методики прогнозування колекторів на великих
глибинах просто неможливо. Для кожного конкретного осадово-породного комплексу
кожного типу порід притаманні свої закономірності та аномалії у змінах фізичних
властивостей з глибиною. Важливим є визначати основні фактори та ознаки порід,
аналізувати особливості їхніх змін з глибиною та по площі.
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ВОГНЕТРИВКІ ГЛИНИ НОВОРАЙСЬКОЇ СВІТИ ВЕРХНЬОГО ТРІАСУ
ЯК АЛЬТЕРНАТИВА ГЛИНАМ НОВОПЕТРІВСЬКОЇ СВІТИ
НИЖНЬОГО НЕОГЕНУ (НА ПРИКЛАДІ ДОНСЬКОГО РОДОВИЩА)
О. Б. Маяцький, О. Г. Винокурова, С. І. Кожан, Українська геологічна компанія
“Донбасгеологорозвідка” Бахмут, Україна georazved@ukr.net
Донське родовище вогнетривких глин розташоване на відстані 2,5 км на південий
захід від с. Донське та 1,5 км на захід від м. Дружківка, у Костянтинівському районі
Донецької області. Родовище було відкрито Артемівською КГРЕ при проведенні пошукових
робіт у 1971–1974 рр. на вогнетривкі глини та оцінено за результатами попередньої розвідки
в 1975–1979 рр. [5]. У 2012–2015 рр. товариство з обмеженою відповідальністю Українська
геологічна компанія “Донбасгеологорозвідка” за технічним завданням ТОВ “Мінерали
Донбасу” (“Спеціальний дозвіл на користування надрами № 3991 від 13.01.2011 р. на
геологічне вивчення”) виконало геолого-економічну оцінку Центральної ділянки Донського
родовища вогнетривких глин (далі – Центральна ділянка). Протоколом ДКЗ України № 3537
від 25.02.2016 р. за станом на 01.01.2016 р. затверджені запаси вогнетривких глин
загальнодержавного значення, якість яких відповідає вимогам ТУ У 08.1-33071204:2012
“Глини вогнетривкі Центральної ділянки Донського родовища. Технічні умови”, у кількості
10 027 тис. т категорії В+С1 (марки глин: ЦД-О, ЦД-1, ЦД-2, ЦД-3, ЦД-4).
Корисна копалина Центральної ділянки представлена глинами новорайської світи
верхнього тріасу (T3nr), які складені чотирма шарами вогнетривких глин (2–5). На ділянці
присутній і 1-й шар глин, віднесений до протопівської світи верхнього тріасу (T3pr),
представлений, в основному некондиційними озалізненими глинами. Основні (промислові)
шари: 2-й, 3-й та 4-й (знизу уверх), розділені між собою пісковиками;
– 2-й шар складений темно-сірими тонкодисперсними глинами з потужністю від 1,0
до 2,5 м, у середньому – 1,44 м;
– 3-й и 4-й шари складені сірими глинами потужністю від 1,0 до 13,0 м, у середньому
– 2,37 м;
– 5-й шар складений сірими некондиційними глинами потужністю від 1,0 до 7,0 м, які
віднесено до порід розкриву.
Загальний коефіцієнт розкриву по ділянці [3] становить 4,06 м3/т.
Центральна ділянка за складністю геологічної будови віднесена до групи родовищ
складної геологічної будови (2 група) згідно з Класифікацією запасів і ресурсів корисних
копалин державного фонду надр [1].
За результатами лабораторних досліджень уміст оксиду алюмінію змінюється від
7,81 % у некондиційних пробах до 40,8 % у основних. Відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.760–97 “Сировина глиниста для виробництва керамічних будівельних матеріалів” [2].,
у залежності від вмісту Al2O3 у прожареному стані вогнетривкі глини класифікуються: кислі
(1,16 % відібраних проб-далі в. п.) з вмістом Al2O3 від 7,81 до 13,92 %; напівкислі (61, 43 % в.
п.), з вмістом від 18,58 до 28,00 %; основні (37,41 % в. п.), з вмістом від 28,00 до 40,80 %.
За вмістом барвних оксидів (Fе2O3, TiO2) у прожареному стані розподіл глин такий:
глини з низьким умістом Fе2O3 (0,25–0,99 %) – становлять 50,00 % в. п., із середнім
(1,0–2,99 %) – 41,43 % в. п., з високим (3,01–11,29 %) – 8,57 % в. п. Глини з низьким вмістом
TiO2 (0,45–0,99 %) складають 6,69 % в. п., середнім (1,0–2,0 %) – 82,68 % в. п., з високим
(2,00–11,07 %) –10,63 % в. п.
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Рисунок. Центральна ділянка Донського родовища вогнетривких глин

Розподіл глин за вмістом Al2O3 та Fe2O3, як головних лімітованих компонентів, по
шарах показує, що за приведеними даними найбільш витриманим по вмісту Al2O3 є
вогнетривкі глини 2-го шару, які відносяться до основних; глини 3-го шару
характеризуються значними коливаннями Al2O3 і за вмістом оксиду алюмінію відносяться до
групи напівкислої сировини; глини 4-го шару відносяться, в значній мірі, до основних,
решта – до напівкислих. Кількість Fe2O3 низьке в глинах 2-го шару, лише незначно
підвищується в пробах 3-го і 4-го шарів. Максимальний вміст Fe2O3 спостерігається в
червонобарвних різновидах глин 4-го шару.
За мінералогічними дослідженнями глин Центральної ділянки, своїм речовинним
складом виділяється 2-й шар, який складається переважно структурно-впорядкованим
каолінітом (70–84 %) з домішкою кварцу (18–20 %) і змішаношаруватих утворень, типу
монтморилоніт – гідрослюда (до 7 %), 3-й та 4-й шари глини мають більш строкатий
мінеральний склад, обумовлений не тільки коливанням кількості породоутворюючих
мінералів, а і коливанням фазового складу деяких з них, найголовнішими є каолініт
(28–82 %), кварц (12-42 %) і монтморилоніт – гідрослюда (13–44 %). Лише в 3-х пробах
з 55-и, виявлена гідрослюда, що не набухає (28–34 %). Доволі часто зустрічаються
трьохкомпонентні мінерали, що набухають типу гідрослюда-монтморилоніт-вермікуліт,
монтморилоніт-вермікуліт-хлорит (2–40 %). Окрім основних породоутворюючих мінералів у
глинах присутні гідрооксиди заліза в тонкодисперсному стані та у якості примазок, наліту по
тріщинах.
За гранулометричним складом відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.7-60-97 [2], – 7,29 %
проб глин відноситься до групи високодисперсної – 49,79 % проб – до групи
середньодисперсної та 42,92 % – до низькодисперсної сировини. До високо- і середньодисперсної сировини відносяться переважно глини марок ЦД-О та ЦД-1, до низькодисперсної – ЦД-2, ЦД-3 та ЦД-4.
За результатами вивчення вмісту піщаної фракції +0,063 мм установлено, що
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у 62,39 % проб глин уміст піску не перевищує –5 %, у 19,7 % проб становить 5–15 %,
у 17,91 % проб – більше 15 %. Піщані глини відносяться головним чином до сорту ЦД-4
і складають незначну частину кондиційних глин 3 і 4-го шарів та відсутні в 2-му шарі.
Показники пластичності змінюються в межах від 3,04 до 23,52 та відповідно до вимог
ДСТУ Б В.2.7-60-97 [2], поділяються на: малопластичні – 9,6 %, помірнопластичні – 59,3 %,
середньопластичні – 25,8 % і високопластичні – 5,3 %. За результатам досліджень
переважають помірнопластичні глини.
Вогнетривкість глин змінюється у межах від 1 490 до 1 755 °С. Відповідно до вимог
ДСТУ Б В.2.7-60-97 [2], 94, 23 % проб відноситься до групи вогнетривких глин із
показником вогнетривкості більше 1 580 °С, та 5,77 % – до групи тугоплавких (некондиційні
проби) – вогнетривкість менше 1580 °С. По маркам вогнетривкість глин характеризується
такими значеннями: ЦД-О – 1 605–1 755 °С, ЦД-1 – 1 585–1 720 °С, ЦД-2 – 1 615–1 725 °С,
ЦД-3 – 1 580–1 690 °С, ЦД-4 – 1 580–1 710 °С, НК – 1 490–1 710 °С.
Керамічні властивості глин вивчені по 21 груповій пробі по всіх марках: від ЦД-О до
некондиційних. При визначенні спікливості було встановлено, що в інтервалі температур від
1 000 до 1 250 °С, спікання не відбувається, а глини відносяться до групи сировини
високотемпературної спікливості (понад 1 300 °С ), за визначенням механічної міцності на
вигин в сухому стані сировина відноситься до групи глин з середньою механічною міцністю;
обпалені зразки мають рівномірне забарвлення від молочного, біло-рожевого при
температурі 1 100 °С, до темно-бежевого і коричневого кольору при температурі – 1 250 °С; в
основному сировина відноситься до біло-паливних глин, за виключенням проб, які мають
темний окрас.
За результатами визначення основних лімітованих показників співвідношення
балансових запасів марок вогнетривких глин Центральної ділянки Донського родовища
складає: ЦД-О – 26,1 %, ЦД-1 – 13,3 %, ЦД-2 – 26,3 %, ЦД-3 – 15,3 %, ЦД-4 – 19,0 %.
Переважають марки ЦД-0 та ЦД-2 (52,4 %), глини марок ЦД-1, ЦД-3 і ЦД-4 становлять
47,6 %. Не відповідають вимогам ТУ У 08.1-33071204:001:2012 “Глини вогнетривкі
Центральної ділянки Донського родовища. Технічні умови” – 178 проб, переважно, за
залишком на ситі 0,063 мм та вмістом оксиду заліза (Fe2O3), які віднесено до некондиційних.
Технологічні властивості глин Центральної ділянки Донського родовища досліджені
Українським науково-дослідним інститутом вогнетривів, Часів’ярським вогнетривкого
комбінатом, Дружківським фарфоровим заводом, Державним науково-дослідним інститутом
керамічної промисловості, інститутом “НИИстройкерамика”, по основних можливих
напрямках їхнього використання для виробництва вогнетривів, тонкої кераміки та
будівельної кераміки. Проведеними випробуваннями встановлено, що як основні, так і
напівкислі глини Донського родовища придатні для виробництва вогнетривких виробів.
Таким чином, за даними хімічних аналізів та керамічних і технологічних випробувань,
вогнетривкі глини Центральної ділянки Донського родовища відповідно до вимог ДСТУ Б
В.2.7-60-97 [2], відносяться до напівкислої та основної з низьким та середнім вмістом
барвних оксидів, середньо- і низькодисперсної, вогнетривкої сировини, високотемпературної
спікливості й відповідають вимогам ТУ У 08.1-33071204:2012 “Глини вогнетривкі
Центральної ділянки Донського родовища. Технічні умови”, та придатні для використання у
керамічній, вогнетривкій, металургійній, електронно-технічній та інших галузях
промисловості.
Ефективна сумарна питома активність природних радіонуклідів як у корисній копалині,
так і в породах розкриву змінюється в межах від 159,7 до 191,3 Бк/кг. Згідно з вимогами
ДБН В.1.4-1.02-97 і НРБУ-97 глини за радіоактивністю відносяться до 1 класу будівельних
матеріалів і можуть використовуватись для всіх видів будівництва без обмежень.
Нижче приведена порівняльна характеристика основних родовищ вогнетривких глин,
які розробляються та знаходяться поблизу Центральної ділянки Донського родовища.
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Таблиця. Порівняльна характеристика показників вогнетривких глин родовищ Донецької області

Показники
Вміст Al2O3, %
Вміст Fe2O3, %
Залишок на ситі 0,063 мм
Мінералогічний склад:
– каолініт
– кварц
– гідрослюда
Вогнетривкість,°С
Пластичність
Температура спікання, °С
Усадка, %
Водопоглинання, %

Назва родовища вогнетривких глин, (вік)
Донське,
Октябрське, Новорайське, Андріївське,
(верхній
(нижній
(нижній
(нижній
триас)
неоген)
неоген)
неоген)
18,0–40,08
19,01–41,1
18,0–37,06
16,04–45,0
0,2–10,24
0,03–3,0
0,44–3,0
0,24–9,0
0,25–10,0
0,02–15,0
0,05–6,0
0,02–10,0
28,0–84,0
12,0–42,0

17,0–60,0
3,0–51,0

21,0–60,0
5,0–48,0

59,0
23,0

7,0–44,0

0,0–58,0

0,0–52,0

12,0

1580–1755
6,0–30,0
1250
9,3–21,1
0,0–13,3

1580–1785
8,0–33,0
1050–1250
2,7–18,4
0,3–5,0

1580–1710
19,0–40,0
1250
6,2–24,7
0,03–3,0

1580–1710
4,09–29,13
1200
12,0–14,0
3,2–3,8

Треба відмітити, що вогнетривкі глини новорайської світи верхнього тріасу (T3nr) –
так званий “донський” тип глин, на відміну від “дружківсько-часівярського” типу
новопетрівської світи нижнього неогену (N1np) не окремлюються в площі Центральної
ділянки Донського родовища, а мають значний розвиток в північному та південному
напрямку (на даний час проводиться геологічна розвідка інших ділянок Донського родовища
та аналогічного Торського родовища).
Поза сумнівом, що ведення в промислову експлуатацію Центральної ділянки
Донського родовища вогнетривких глин буде мати позитивне значення для економічного
розвитку як Донецького регіону, так і України в цілому. Глини “донського” типу є безумовно
альтернативою глинам “дружківсько-часівярського” типу, які на цей час мають обмежені
запаси і вичерпуються.
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ПРОБЛЕМИ ПОШУКІВ ТА ОЦІНКИ НЕТРАДИЦІЙНИХ
РОДОВИЩ ВУГЛЕВОДНІВ В УКРАЇНІ
В. А. Михайлов, д-р геол. наук, професор, Київський національний університет ім. Тараса
Шевченка, м. Київ, Україна, vladvam@gmail.com
Проаналізовано сучасні методи та методики пошуків і геолого-економічної оцінки нетрадиційних ресурсів вуглеводнів (ВВ), визначено їхні чинники локалізації та критерії прогнозу. Розроблено
оптимальну методику геологорозвідувальних робіт (ГРР), яка повинна мати стадійний характер,
об’єднувати низку етапів і стадій з поступовим збільшенням детальності досліджень, запропоновано роботи проводити в три етапи: початковий, деталізаційний, оціночний. Охарактеризовано додаткові параметри кількісної оцінки ресурсів нетрадиційного газу в ущільнених породах: показник
диференціації перспективних площ за складністю геологічної будови, показники вірогідності, які визначають імовірність підтвердження ресурсної бази сланцевого газу, як додаткові показники запропоновано використовувати коефіцієнт заповнення пастки, коефіцієнт тріщинуватості, показник
диференціації перспективних площ за складністю геологічної будови, показник імовірності підтвердження. Наведено головні дані щодо прогнозних ресурсів нетрадиційних вуглеводнів нафтогазоносних регіонів (НГР) України.

THE PROBLEMS OF PROSPECTION AND ESTIMATION OF
UNCONVENTIONAL HYDROCARBON DEPOSITS IN UKRAINE
V. Mykhailov, Dr. Sci., Prof., Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine
vladvam@gmail.com
Modern methods of prospecting, geological and economic estimation of unconventional hydrocarbon
resources are analyzed. The main factors of localization and prognosis criteria of unconventional hydrocarbon deposits associated with shale strata and sealed reservoirs, which include shale basin area, the depth of
the producing formation, the thickness of the shale horizons, age of containing rocks, especially the occurrence of structural features, lithological, mineralogical and geochemical features (thermal maturity species),
content of soil organic matter and organic carbon, total porosity and permeability, increased fracturing
rocks. Research on the problems of unconventional hydrocarbons carried out in three stages: initial, detailed, estimated. The basic formula for shale gas resources is given. Additional parameters of quantitative
evaluation of unconventional gas resources in the compacted rocks are characterized. Additional coefficients
for correcting the formulas are proposed to use: the coefficient of filling trap, the coefficient of fracturing,
the coefficient differentiation of perspective areas on complexity the geological structure, the probability
coefficients as additional parameters for calculation unexplored resources of shale gas. An important factor
for unconventional hydrocarbon types is the coefficient of fracturing. Basic data on expected resources of
unconventional hydrocarbon resources in Ukraine are shown.

Постановка проблеми.
Енергетичні ресурси України значно виснажені багаторічною експлуатацією її надр як
основного джерела енергетичної сировини спочатку Російської імперії, а потім СРСР. Тому
інтенсифікація ГРР на усі види енергетичної сировини є не тільки актуальною для нашої країни, але й життєво необхідною для її національної безпеки. Однією з альтернативних можливостей нарощування енергетичного потенціалу є пошуки та оцінка нетрадиційних родовищ вуглеводнів, до яких належать сланцевий газ; газ ущільнених порід-колекторів; сланцева нафта;
метан вугільних родовищ; газові поклади імпактних структур; газогідрати. На території України є перспективи відкриття нетрадиційних родовищ вуглеводнів всіх перерахованих типів,
що обумовлює актуальність розробки раціональної методики їх пошуків і геологоекономічної оцінки.
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Аналіз попередніх досліджень.
Починаючи з 2010 р. ряд творчих колективів, зокрема, КНУ ім. Тараса Шевченка, НАК
“Нафтогаз України”, ДП “Науканафтогаз”, Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН
України, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, інших установ
і підприємств проводить дослідження проблеми нетрадиційних ресурсів вуглеводнів в Україні.
Об’єктом досліджень були геологічні структури і стратони України, перспективні на виявлення покладів нафти і газу в низькопроникних породах (сланцях, аргілітах, алевролітах і
пісковиках), які раніше вважалися або флюїдоупорами, або неколекторами і не розглядалися
як можливе джерело вуглеводнів. Основною метою досліджень було виявлення, вивчення,
аналіз і геотехнічна оцінка найбільш перспективних на пошуки нетрадиційних вуглеводнів
об’єктів з метою їх подальшого детального дослідження. Зібраний значний новий фактичний
матеріал по геологічній будові, структурним особливостям, літологічному, мінеральному і
петрографічному складу потенційно нафтогазоносних порід, їх петрофізичним властивостям
і нафтогазогенераційному потенціалу, компонентному складу вуглеводнів і співвідношенню
їх ізотопів, в результаті досліджень підготовлений ряд наукових праць, зокрема, 8-томна монографія [Нетрадиційні джерела…, 20141-8].
Фактори локалізації та критеріїв прогнозу нетрадиційних покладів вуглеводнів,
пов’язаних із сланцевими товщами і ущільненими колекторами:
• площа сланцевого басейну – тис. км2;
• глибина залягання продуктивних товщ – не більше 3–4 тис. м;
• товщини сланцевих горизонтів – мінімальна товщина перспективного горизонту – 30 м;
• умови утворення – переважно морські осадові породи, рідше озерні сланці;
• вік вмісних порід – палеозойській, рідше мезозойський, дуже рідко кайнозойський;
• особливості залягання – переважно горизонтально залягаючи товщі, інколи
пологоскладчасті;
• структурні особливості – наявність системи тріщинуватості;
• літологічний склад – сланці, чорні сланці, горючі сланці, аргіліти, алевроліти,
пісковики (рис. 1);
• мінералого-геохімічні особливості – підвищена кількість SiO2, піриту, мікроелементів;
• ступень катагенезу – середня, від МК2 (Rо – 0,8) до АК2 (Rо – 3,0) (рис. 2–4);
• вміст органічної речовини (ОР) – високий, понад 1 % (рис. 5);
• кількість органічного вуглецю – значна, понад 1 %;
• загальна пористість і проникність – низькі, нижня межа пористості 0,5–1,0 %,
проникності – 0,1 мД.
• підвищена тріщинуватість порід (рис. 6);
• маловодність продуктивної товщі.

Рис. 1. Південно-Коломацька площа, С-33,
інтервал 5476–5484 м – чорні сланці

223

Рис. 2. Бітум в асоціації із вкрапленістю
піриту. Аншліф 85 БК

Рис. 3. Вітродетриніт (антрацит) в асоціації з гематитом. Аншліф 81 БК

Рис. 5. Збагачений ОР чорний сланець (св.
Ніжинська-338, обр. 61 НЖ, інт. 3075–3084 м, візейський ярус, Ч 10)

Рис. 4. Фюзеніт, вітродетриніт. Аншліф.
ЗЛ-5, св. Західно-Левенцівська-2, інт. 1420-1428
м, C1s1, аргіліт

Рис. 6. Мікротріщинки у шліфі 13 ЄВ
(×4)

Методика пошуково-оціночних робіт.
Оптимальна методика ГРР для визначення потенційно газоносних сланцевих товщ
повинна мати стадійний характер, включати ряд етапів і стадій з поступовим збільшенням
детальності досліджень, ступеня обґрунтованості можливих ресурсів корисних копалин, виділенням все більш локальних об’єктів і обґрунтуванням доцільності їх подальшого вивчення. Враховуючи на це, пропонується роботи з вивчення проблеми сланцевого газу проводити
в три етапи: початковий, деталізаційний, оціночний.
Початковий етап повинен включати: збір, узагальнення та аналіз даних по світових
ресурсах нетрадиційних вуглеводнів; збір та аналіз геологічних і сейсморозвідувальних даних, матеріалів ГДС, бурових і геофізичних робіт, кернового матеріалу, обробка та переінтерпретація сейсморозвідувальної інформації; геологічний і літолого-стратиграфічний аналіз
потенційних структур і товщ сланцевих басейнів. Основним результатом робіт етапу є виділення різнорангових і різновікових об’єктів в межах України, перспективних на виявлення
покладів сланцевого газу (регіональний прогноз).
Деталізаційний етап повинен включати: аналіз матеріалів буріння і ГДС, даних сейсморозвідки, вивчення та оцінка механічних властивостей гірських порід з перспективних
розрізів свердловин; вивчення речовинного складу, петрофізичних, петрографічних, мінералогічних особливостей сланців, їх систематика і типізація як можливих газовмісних об'єктів;
вивчення форми знаходження вуглеводнів, їх компонентного та ізотопного складу; геохімічні
дослідження зразків керну; петрофізичні дослідження порід; визначення вмісту ОР, ступені її
катагенічних перетворень, закономірностей розподілу Сорг. та інших елементів; вивчення
ступеню термічної переробки порід, форми знаходження і компонентного (ізотопного) складу вуглеводнів; аналіз можливостей геофізичних методів; розробка рекомендацій щодо проведення подальших досліджень. Основним результатом робіт етапу є виділення перспективних
об’єктів (локальний прогноз) і визначення першочергових напрямків ГРР.
Оціночний етап повинен включати: проведення сейсмічних досліджень 2D або 3D;
дослідне буріння з відбором керну, геофізичними замірами, випробуванням; буріння горизонтальних свердловин з метою оцінки продуктивності покладів; створення геолого224

геохімічних моделей родовищ; розробка наукових основ оцінки ресурсів і запасів вуглеводнів; геолого-економічна оцінка доцільності використання нетрадиційних родовищ вуглеводнів, вибір першочергових ділянок для подальших ГРР; обґрунтування пілотного проекту буріння свердловини з необхідним комплексом досліджень і випробувань. Основним результатом оціночного етапу є прогнозна геолого-економічна оцінка виділених об’єктів і обґрунтування доцільності проведення пошуково-розвідувальних робіт.
Аналітичні дослідження повинні включати такі основні види аналізів: спектральний і
хімічний аналізи; визначення відбивної здатності вітриніту; газ-пірохроматографічний аналіз; ізотопний аналіз вуглецю; визначення компонентного складу вуглеводнів; хімікобітумінологічні дослідження; газометричні дослідження; піроліз за методикою Rock-Eval;
термічний аналіз; петрофізичні дослідження.
Принципи геолого-економічної оцінки нетрадиційних ресурсів вуглеводнів.
Існуючі методики оцінки ресурсів сланцевого газу побудовані переважно на тих же
принципах, що використовуються для оцінки традиційної вуглеводневої сировини [Вивчення
фізичних…, 2010; Інструкція…, 1998]. Виділяються такі категорії ресурсів: перспективні С3,
прогнозні Д1, прогнозні Д2. Більшість методик оцінки ресурсів нетрадиційного газу базуються на використанні об’ємного методу підрахунку запасів з наступними показниками: площа
газоносності; ефективна та газонасичена товщини і об’єм газонасичених порід; середні коефіцієнти відкритої пористості, тріщинуватості, кавернозності, газонасиченості; початкові і
поточні пластові тиски та умови замірів, їх середні значення; поправки на температуру і відхилення від закону Бойля-Маріотта; середній вміст конденсату у газі; коефіцієнт, що враховує мольну частку “сухого” газу.
Для розрахунку ресурсів сланцевого газу використовується формула:
Vгеол = F × h × Кп× Kг× f × Кр
де: Vгеол – геологічні ресурси газу; F – площа підрахункової ділянки; h – потужність колектора; Кп – коефіцієнт пористості; Кг – коефіцієнт газонасиченості; f – поправка на температуру
для приведення об’єму газу до стандартної температури; Кр – поправка на тиск для приведення об’єму газу до об’єму при стандартному тиску
Для переведення геологічних ресурсів газу у видобувні використовують коефіцієнт
вилучення газу Квил., який для традиційних газових родовищ приймається рівним 0,85, а для
нетрадиційних коливається в межах 0,25–0,50. Використовують також інші абсолютні та відносні показники, які характеризують перспективність оцінюваної площі: вміст газу – відношення об’єму газу на масу порід (м3/т); щільність ресурсів газу; денна продуктивність свердловини та ін.
Додаткові параметри кількісної оцінки ресурсів нетрадиційного газу.
В закордонних методиках використовують додаткові коефіцієнти (як правило, знижуючи), які враховують якісні характеристики оцінюваних площ. Зокрема, програмний продукт FASPUM нерозвідані ресурси вільного газу оцінює, виходячи із наступної формули:
Qг = 43,560АFНА(1-Sw)(Pc/Т)(1/Z)(Тsс)
де: А – площа пастки, F – коефіцієнт заповнення пастки, Н – потужність резервуару,
Ф – ефективна пористість колектора, Sw – водонасиченість резервуару, Рс – початковий
тиск, Т – пластова температура, Z – коефіцієнт стискання газу, Тsc – стандартна температура,
Рsc – стандартний тиск
Програмний продукт дозволяє визначати нерозвідані ресурси з урахуванням 14-ти
ймовірностей та сім геологічних ознак. Ймовірності розділені на 2 групи: регіональні та локальні, які оцінюють ймовірність наявності покладу ВВ відповідно у регіональних і локальних об`єктах. Вони включають визначення складових: наявність джерел ВВ; час формування
пасток; міграція ВВ; наявність колекторів; загальна перспективність тектонічного елементу;
ймовірність наявності покладу в локальному об`єкті; літологія резервуара; наявність пастки;
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ефективна пористість; акумуляція ВВ; частка газу; частка нафти; коефіцієнт вилучення нафти (%); коефіцієнт вилучення газу (%). Коефіцієнт заповнення пастки (F) надає кількісну
оцінку вуглеводневого заповнення пасток. Його середні значення для продуктивних горизонтів фанерозою ДДЗ становлять від 0,26 до 0,70 [Демяненко, 1998]
У коефіцієнті вилучення вуглеводнів із надр враховують технології видобутку (горизонтальне буріння, гідророзрив пласта, 3D моделювання) і виробничо-технологічні втрати
вуглеводнів. Важливим чинником є коефіцієнт тріщинуватості, від якого залежать колекторські властивості порід.
При оцінці ресурсів вуглеводнів нетрадиційних видів доцільно вводити поправочний
коефіцієнт на складність геологічної будови площі. За складністю геологічної будови, умовами залягання і мінливістю властивостей продуктивних пластів виділяються поклади: простої будови, продуктивні пласти яких характеризуються витриманістю товщини і колекторських властивостей у плані і в розрізі; складної будови зі значною мінливістю товщини
і колекторських властивостей продуктивних пластів, з літологічним заміщенням колекторів
слабопроникними породами, наявністю тектонічних порушень; дуже складної будови, де характерні літологічні заміщення, тектонічні порушення, невитриманість товщини і колекторських
властивостей продуктивних пластів.
При проведенні початкової геолого-економічної оцінки і розрахунку видобувних ресурсів можна також використовувати показники вірогідності, які визначають ймовірність
підтвердження ресурсної бази сланцевого газу. Зокрема, для покладів різних родовищ показники вірогідності можуть коливатися від 12 % (формація SanAlfredo в Панамі) до 75 % (формації MuakwaOtorPark і MontneyShale в Канаді). Для ресурсів сланцевого газу ДДЗ цей показник є низьким і складає 16 %.
Для удосконалення методик підрахунку ресурсів сланцевого газу використовують такі
додаткові параметри (табл. 1), які відображають геологічні та технологічні аспекти їх
видобутку
Таблиця 1.
Додаткові показники при розрахунку нерозвіданих ресурсів сланцевого газу [Михайлов та ін., 2014]

Назва показника
Коефіцієнт заповнення
пастки
Коефіцієнт тріщинуватості
Показник диференціації
за складністю геологічної
будови
Ризик/ймовірність
підтвердження

Мета та особливості визначення та розрахунку
Вдосконалення коефіцієнту вилучення газу з врахуванням
геологічних особливостей освоєння сланцевого газу. Визначення окремо по перспективним площам або їх ділянкам
Вдосконалення коефіцієнту вилучення газу з врахуванням
технологічних особливостей освоєння сланцевого газу. Визначення окремо по перспективним площам або їх ділянкам
Врахування не підтвердження видобувних ресурсів в складі
геологічних ресурсів через наявність ускладнень будови ділянки
Врахування геолого-економічних характеристик в залежності від ступеня геологічного вивчення достовірності даних

Висновки
1. Визначено фактори локалізації та критерії прогнозу нетрадиційних покладів вуглеводнів, до яких відносяться: площа сланцевого басейну, глибина залягання продуктивних
товщ, товщини сланцевих горизонтів, умови утворення, вік вмісних порід, особливості залягання, структурні особливості, літологічний склад, мінералого-геохімічні особливості, термічна зрілість порід, вміст ОР і Сорг., загальна пористість і проникність, підвищена тріщинуватість порід, маловодність продуктивної товщі.
2. Методика досліджень нетрадиційних ресурсів вуглеводнів повинна включати такі
складові частини: вивчення світового досвіду досліджень нафтогазоносних сланцевих порід;
аналіз матеріалів раніше проведених досліджень, включаючи буріння; вивчення і опробування керну свердловин; вивчення мінерального і петрографічного складу порід (опис шліфів і
аншліфів); петрофізичні дослідження порід (густина; пористість; проникність тощо); вивчен226

ня вмісту та закономірностей розподілу ОР та інших компонентів; вивчення ступеню термічної переробки порід (відбивна здатність вітриніту); вивчення компонентного та ізотопного
складу газів; переінтерпретація матеріалів ГДС.
2. Для підрахунку ресурсів нетрадиційного газу передбачені такі параметри: площа газоносності; ефективна та газонасичена товщини та об’єм газонасичених порід; коефіцієнти
відкритої пористості, тріщинуватості, кавернозності, газонасиченості; початкові та поточні
пластові тиски; поправки на температуру і відхилення від закону Бойля-Маріотта; середній
вміст конденсату в газі; коефіцієнт, що враховує мольну частку “сухого” газу. Додатковими
показниками та коефіцієнтами можуть слугувати: коефіцієнт заповнення пастки; коефіцієнт
тріщинуватості; показник диференціації перспективних площ за складністю геологічної будови; ризик/ймовірність підтвердження.
3. Підраховані прогнозні ресурси вуглеводнів нетрадиційного типу в межах України:
Сланцевий газ:
Східний НГР – 10–14 трлн м3
Західний НГР – 1–4 трлн м3
Південний НГР – 2–7 трлн м3
Всього – 13–25 трлн м3
Газ ущільнених порід-колекторів:
Східний НГР – 3–8 млрд м3
Західний НГР – 1–3 трлн м3
Всього – 4–11 трлн м3

Сланцева нафта:
Східний НГР – 300–350 млн т
Західний НГР – 50–100 млн т
Південний НГР – 150–200 млн т
Всього – 500–650 млн т
Метан вугільних родовищ:
Донецький вугільний басейн – 3,5 трлн м3
Львівсько-Волинський вугільний басейн – 0,5 трлн м3
Всього – 4 трлн м3
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ВИКОРИСТАННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ K-MINE
ПРИ ВИКОНАННІ ГЕОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ
РОДОВИЩ
М. В. Назаренко, Т. П. Нестеренко, канд. геол. наук, Н. О. Король, “КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ”,
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Обґрунтовано переваги використання геоінформаційної системи К-MINE під час виконання
геолого-економічної оцінки запасів родовищ твердих корисних копалин.

USE OF GEOINFORMATION SYSTEM K-MINE AT DEPOSITS
GEOLOGICAL-ECONOMIC ESTIMATION
M. V. Nazarenko, T. P. Nesterenko, PhD,
N. O. Korol, “KRIVBASSACADEMINVEST”, Kryvyi Rih, Ukraine, mail@kai.ua
The advantages of use of geoinformation system K-MINE at geological-economic estimation of solid
mineral deposits reserves are grounded in the article.

Для успішного розвитку сфери надрокористування в умовах відкритої ринкової
економіки необхідна активна міжнародна діяльність, обумовлена залученням іноземних
інвестицій. Інвестиційні фінансові вкладення в галузі гірничодобувної промисловості
сприяють формуванню конкурентоспроможної продукції на світовому ринку і збільшенню
доходу від реалізації товарної продукції. Однак залучення інвесторів і приплив фінансових
коштів залежить від ступеня довіри і впевненості зацікавлених сторін [1]. Тому важливими
критеріями для формування довірчих відносин є прозора і об’єктивна оцінка запасів
мінеральних ресурсів, їх якісного складу, технології видобутку і переробки, а також
проведення фінансово-економічного аналізу проектів і визначення їх ризиків. На основі всіх
перерахованих вище факторів приймаються рішення про доцільність розробки родовища
корисних копалин.
З метою збереження довіри і високих стандартів звітності про результати
геологорозвідувальних робіт, ресурсів і запасів твердих корисних копалин створений
міжнародний комітет по запасах корисних копалин CRIRSCO, членами якого є представники
європейських країн, США, Канади, Австралії, Чилі, Монголії, Росії, Південної Африки.
Розроблений комітетом шаблон публічної звітності CRIRSCO, в основу якого увійшли
прийняті в усьому світі стандарти Кодексів JORC (Австралазія), PERC (Європа), SME
(США), CIM (Канада), SAMREC (ПАР) і Comision Minera (Чилі), містить в собі принципи,
що визначають якісно-кількісну оцінку запасів корисних копалин за ступенем геологічної
вивченості та економічної привабливості їх розробки.
Міжнародний Шаблон CRIRSCO є своєрідним орієнтиром, що об’єднує
гірничодобувну промисловість країн [2]. Особливістю даного документа є: прозорість,
значимість і компетентність, які сприяють формуванню довірчих відносин між
надрокористувачем і інвестором. У світовій практиці в переважній більшості випадків звіти з
оцінки запасів мінерально-сировинних активів підприємства, які формуються з
використанням положень того чи іншого національного кодексу звітності, що відповідає
шаблону CRIRSCO, стають сумісними з міжнародними, що дозволяє використовувати їх при
міжнародному фінансуванні гірничопромислових проектів як в конкретній країні, так і за її
межами.
В даний час, з метою підвищення конкурентоспроможності гірничодобувної
промисловості для залучення міжнародних і вітчизняних інвестицій все більше країн,
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зокрема Україна і Казахстан, розглядають питання щодо гармонізації державних стандартів
звітності з Шаблоном CRIRSCO [3]. Згідно вимог CRIRSCO всі оцінки ресурсів і запасів
повинні виконуватися якісно і доступно для розуміння всіх членів , що входять в сімейство
CRIRSCO.
В індустріально розвинених країнах при складанні звітності про результати
геологорозвідувальних робіт завжди використовують інформаційні системи і технології.
Гірничо-геологічні (ГГІС) і геоінформаційні (ГІС) системи широко застосовуються в геології
для побудови тривимірних моделей родовищ, при розрахунку якісно-кількісних показників
запасів корисних копалин, прогнозуванні ресурсів і т. д. Залучення таких систем для
підрахунку запасів і обліку мінеральних ресурсів в надрах активно підтримується
представниками комітету з міжнародних стандартів звітності по запасах корисних копалин
CRIRSCO.
При формуванні Публічних звітів виконання розрахункових операцій здійснюється
Компетентними особами з широким використанням ГГІС, наприклад , Geovia: GemCom і
Surpac (Австралія) , Techbase (США), Micromine і Vulcan (Австралія), CAE-Datamine
(Великобританія) та ін . В одному ряду з перерахованими вище системами виступає
геоінформаційна система K - MINE [4].
Ключовий момент у вартісній оцінці запасів родовищ корисних копалин полягає в
обґрунтуванні достовірності параметрів оцінки, для чого в міжнародній практиці
використовують вимоги до проведення статистичного аналізу і геостатистичного
моделювання родовища.
Використання геоінформаційних систем при моделюванні родовищ забезпечує
отримання додаткової інформації за рахунок більш повної обробки вихідних даних. Цьому
сприяють способи підрахунку запасів, засновані на методах множинної кореляції,
згладжування або нелінійної апроксимації значень геологорозвідувальних параметрів.
Наприклад, при значних відхиленнях осей свердловин від площин розвідувальних розрізів
обсяги блоків можуть обчислюватися шляхом апроксимації їх бічних сторін криволінійними
поверхнями, розрахованими методом найменших квадратів за координатами точок перетину
свердловинами лежачих і висячих боків покладу. При обчисленні середнього вмісту у блоках
можуть використовуватися рівняння множинної регресії або різні модифікації кригінга,
застосування яких без геоінформаційних систем просто неможливо.
Особливо ефективним є застосування геолого-математичних моделей родовищ при
підрахунку запасів для розробки і обґрунтування параметрів кондицій у зв'язку з
необхідністю багатоваріантності підрахунків і збільшенням масиву даних.
Інтегрована система К-MINE є багатофункціональною і охоплює всі етапи ГЕО і ТЕО,
починаючи від уведення первинних даних і створення тривимірних моделей родовищ, до
геолого-економічного їх моделювання.
Зупинимось детальніше на модулі геолого-економічної оцінки родовищ корисних
копалин. За допомогою модуля вирішуються такі завдання:
– інтерпретація даних геологічної розвідки, оконтурювання;
– математичне моделювання і статистичні дослідження;
– геостатистичні дослідження і просторова інтерполяція вмісту;
– обґрунтування кондицій на мінеральну сировину;
– розрахунок економічних показників відпрацювання родовища;
– інтеграція з системами визначення оптимальних кінцевих контурів відпрацювання та
перспективного планування для формування календаря відпрацювання родовища та
розрахунку економічних показників за періодами;
– підготування зведеної документації з геолого-економічної оцінки.
Оцінка родовищ корисних копалин починається з інтерпретації геологічної інформації.
Від способу обробки вихідної геологічної інформації залежить якість і швидкість підрахунку
запасів корисної копалини. Вдосконалений модуль геолого-економічної оцінки в К-MINE
дозволяє значно прискорити процес виконання ГЕО та ТЕО на етапах обробки,
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систематизації вихідних даних та підрахунку запасів за рахунок створення математичних
моделей родовищ.
Модуль включає низку функцій, які дозволяють створити базу даних гірничих виробок
для різних типів родовищ, а також групу технологічних задач, за допомогою яких
здійснюється візуалізація геологічної інформації, побудова тривимірних моделей родовищ,
розрахунок середньої потужності рудного покладу, якісних і кількісних показників у
підрахункових блоках.
База даних у модулі має гнучку логічну структуру, адаптовану під конкретний тип
родовища. Наповнення бази вихідними даними можливе як ручним способом, так і шляхом
імпорту табличних даних з інших програм та форматів. Вона містить показники опробування
геологічних виробок, елементи їх просторового розміщення (інклінометрія) та інші якісні
параметри, які характеризують мінеральну сировину. Крім поповнення бази даних
необхідною геологічною інформацією система дозволяє її опрацьовувати: виконувати
розрахунок середніх вмістів компонентів, проводити статистичний аналіз даних опробування
для вибору оптимального бортового вмісту та інші задачі для прискорення процесу
підрахунку запасів корисних копалин родовищ (рис. 1).

Рис. Приклад статистичної обробки даних опробування в К-MINE

Використання створеної в К-MINE статистичної моделі родовища дає змогу оцінити
похибку середнього значення, виділити аномальні значення, дозволяє прогнозувати
властивості за рівнянням регресії, проводити зовнішній і внутрішній контроль аналізів,
визначати залежність щільності руди від її складу, тощо.
При проведенні ГЕО і ТЕО з використанням К-MINE на стадії виділення підрахункових
блоків і класифікації запасів за ступенем геологічного вивчення використовують
геостатистичний аналіз, за допомогою якого вивчається закономірність розподілення
елементів у просторі (рис. 2). Ефективність застосування геостатистичного методу залежить
від надійності розрахунку варіограми. При невеликій кількості гірничих виробок розрахунок
варіограми неможливий і необхідно використовувати інші методи: полігональний, зворотніх
відстаней, Кригінга. Виявлення даних закономірностей дозволяє належним чином оцінити
вміст корисного компоненту у блоках, визначити коефіцієнти варіації та обґрунтувати групу
складності родовища; забезпечує надійність оцінки запасів та зниження ризиків інвестування
в освоєння родовища.
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Рис. 2. Приклад побудови варіограми за допомогою К-MINE

Важливим і зручним при виконанні оцінки запасів з використанням системи К-MINE є
зосередженість в єдиному інформаційному просторі графічних, текстових і табличних
матеріалів геологічних розвідок, що дає змогу у повному обсязі оцінити складність
геологічної ситуації, оптимізувати контури підрахунку запасів, запропонувати необхідні
рішення для максимального залучення корисної копалини до розробки. Створена інтегрована
модель родовища дозволяє швидко підготувати звітні матеріали будь-якого формату, змісту і
обсягу.
Система К-MINE повністю забезпечує можливість проведення геолого-економічної
оцінки родовищ, відповідно до законодавчої бази України (класичними методами), так і
відповідно до вимог кодексів Міжнародних організацій (з використанням комп’ютерних
блокових моделей).
Використання методики підрахунку запасів на основі блокових моделей (БМ) і апарату
геостатистики системи К-MINE наближає вітчизняні шаблони звітності до вимог
міжнародних стандартів, що сприяє залученню іноземних інвестицій у сферу
надрокористування.
Для більш стабільного використання методики підрахунку запасів на основі БМ
необхідна розробка нормативних документів з переліком вимог до програмного забезпечення
та рекомендацій до підрахунку запасів з використанням блокового моделювання при
проведенні ТЕО і ГЕО.
Різноманітність програмних продуктів, що використовуються на гірничодобувних
підприємствах призводить до необхідності складання чіткого переліку вимог до програмного
забезпечення (ПЗ). В першу чергу, це можливість повної конвертації даних без втрати їх
якості і кількості з однієї системи в іншу.
Так, наприклад, програмне забезпечення для підрахунку запасів на основі блокового
моделювання повинно містити набор функцій імпорту/експорту, що дають можливість
відтворення моделей і їх перевірки іншим ПЗ [5]:
1. Дані опробування в форматі *.CSV і/або цифрової таблиці MS EXCEL. Дані
опробування за свердловинами повинні бути представлені у формі таблиць з координатами
усть свердловин, даними інклінометрії, координатами проб з вмістом у них компонентів і
інших необхідних характеристик. Координати повинні бути дані у місцевій або географічній
системі координат.
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2. Векторні та триангуляційні моделі у *.TXT (*.CSV) і *.DXF-форматі з прив'язкою до
місцевої або географічної системи координат.
3. Блокові моделі в форматі *.TXT (*.CSV) і/або цифрової таблиці MS EXCEL.
Координати блоків повинні бути дані в прив'язці до місцевої або географічної системі
координат. Файли блокових моделей, призначені для імпорту/експорту, повинні
супроводжуватися описом формату, що дозволяє відтворити конструкцію блокової моделі. У
них повинна міститися інформація про список полів блокової моделі, їх типи і розміри, точку
відліку блокового розподілу простору, азимут і кут нахилу решітки розподілу, координати і
розміри блоків і т. д. ПЗ повинно надавати можливість читання такого роду файлів шляхом
використання гнучкої настройки на різновиди форматів.
Крім того, ПЗ, що реалізує БМ родовищ і підрахунок запасів корисних копалин
повинно володіти функціоналом , що забезпечує рішення нижчеперелічених завдань:
1. Подання в 3D просторі і на площинах розрізів довільної орієнтації даних
опробування (зокрема, з можливістю отримання інформації про координати устя
свердловини, потужність проб, дані інклінометрії і алгоритми її застосування), показники
якості руди і типи порід в пробі.
2. Векторне, триангуляційне і сіткове представлення гірничо-геологічних об'єктів, що
включають в себе 3D-моделі рельєфу місцевості, рудних тіл, пластів, літологічних і
стратиграфічних меж, структурних порушень, а також інших зон, необхідних для повного
опису форми об’єктів геологічного середовища. Інструменти ПЗ повинні забезпечувати
базові функції роботи з елементами векторних (операції з векторами, визначення координат
точки, довжини відрізка і полілінії, площі проекції замкнутого контуру на площину і т.д.) і
триангуляційних моделей (завірення; перетинання, об'єднання і віднімання; обчислення
обсягу , площі поверхні та ін.).
3. Блокове представлення результатів інтерполяції даних опробування з можливістю
отримання розрізів блокової моделі площинами довільної орієнтації. Блокова модель
повинна забезпечувати розподіл блоків на субблоки в кожному з трьох напрямків. Формат
блоку (субблока) повинен дозволяти зберігати інформацію про вміст корисного компоненту,
коефіцієнт рудоносності, технологічні і економічні характеристики, а також категорійність.
4. Геостатистичний аналіз даних опробування включає в себе: нормалізацію
(композитування) проб з їх поданням у 3D-просторі; статистичний аналіз розподілу проб за
класами вмістів; визначення напрямків і параметрів анізотропії; побудова
експериментальних і підбір теоретичних (модельних) варіограм; реалізація перехресної
перевірки обраної моделі кригінга.
5. Інтерполяція даних опробування блокової моделі. Використання для інтерполяції
методів дистанційного зважування та процедури кригінга.
При розгляді перспектив розвитку ринку комерційних гірничо-геологічних
інформаційних систем можна відзначити явний прогрес в даній області. На гірничодобувних
підприємствах (наприклад, в Україні) геологи, маркшейдери та гірники все частіше
використовують ці системи в своїй повсякденній роботі, перевага віддається русифікованим
програмним продуктам. Вони, як правило, мають меншу вартість і дружній інтерфейс. Також
дуже важлива адаптація ГІС до вимог ДКЗ України в самій методиці підрахунку запасів.
Протягом тривалого часу компанія КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ активно співпрацює з
ДКЗ України. К-MINE активно використовується у багатьох державних експертних органах.
Для зручності обміну даними виконана величезна робота по адаптації К-MINE під вимоги
стандартів до подання результатів підрахунку запасів.
К-MINE вже більше 10 років успішно використовується для підрахунку запасів і
проведення економічних оцінок родовищ твердих корисних копалин на основі блокових
моделей. К- MINE дозволяє виконати всі етапи робіт з оцінки запасів і ресурсів методом
блокового моделювання, від створення об’ємної моделі, побудови варіограм, виділення
доменів, оцінки якості та кількості корисної копалини до оптимізації меж відпрацювання з
урахуванням техніко-економічних розрахунків.
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Важливим моментом на шляху впровадження в практику підрахунку запасів на основі
БМ є вдосконалення механізмів актуалізації блокових моделей на діючих гірничодобувних
підприємствах.
Блокова модель повинна бути динамічною. В процесі експлуатаційної розвідки і
відпрацювання родовища вона повинна постійно поповнюватися. Оновлення та актуалізацію
БМ необхідно виконувати одразу після надходження даних буровибухових і розвідувальних
свердловин.
Вибір підходу до оновлення блокової моделі визначається типом і розмірами родовища,
об’ємом пам’яті, що займає БМ. Якщо родовище не надто велике за запасами, то можна
працювати з цілою блокової моделлю, на підставі даних експлуатаційної розвідки
коригувати каркаси рудних тіл і порід розкриву і інтерполювати якісні показники. На
великих родовищах, коли блокові моделі займають великий обсяг пам’яті, доцільніше їх
розбивати на частини (горизонти або блоки між профілями) (рис. 3).

Рис. 3. Приклад побудови блокової моделі за експлуатаційними горизонтами в К-MINE

Даний підхід дозволяє збільшити стабільність і швидкість роботи ПЗ і значно
спростити виконання багатьох розрахунків і операцій.
В основному операції по актуалізації блокової моделі можна розділити на кілька етапів:
– поповнення бази даних за даними опробування і документації нових виробок );
– оновлення геологічних контурів в каркасних або полігональних моделях (на підставі
даних експлуатаційної розвідки);
– оновлення якісних показників.
При інтерполяції вмістів не можна об’єднувати декілька типів опробування, оскільки
це може призвести до помилок в оцінці якісних показників. Після редагування каркасних
моделей і їх завірення полігонами виділяються нові ділянки. Надалі всі дані оновлюються
тільки всередині цих ділянок. Вибір алгоритму і методу інтерполяції повинен бути
обґрунтований і описаний при первинному створенні блокової моделі. У деяких випадках,
при наявності декількох типів руд, інтерполяція за даними опробування свердловин
експлуатаційної розвідки розділяється на кілька кроків. Це пов'язано з тим , що іноді
розподіл якісних показників для різних типів руд принципово відрізняється і для проведення
коректної інтерполяції необхідно їх поділ на різні домени (сорти руд).
Для полегшення процесу актуалізації та регулярного поповнення блокової моделі
використовуються спеціальні завдання і функції, які дозволяють досить швидко, в
автоматичному режимі, вносити і обробляти нову отриману інформацію.
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Таким чином, актуалізація блокової моделі родовища за допомогою геоінформаційної
системи К-MINE дає можливість проводити оперативну техніко-економічну оцінку на будьякій стадії освоєння родовища; визначати оптимальний контур меж гірничих робіт і
обґрунтувати найбільш ефективний варіант відпрацювання родовища; виявити і усунути
похибки побудов ручними способами; проводити ефективне планування і проектування
гірничих робіт; готувати необхідний пакет графічної документації і багато іншого.
К-MINE може замінити цілий набір програмних продуктів, які використовують на
одному гірничодобувному підприємстві для вирішення різних завдань, що дозволяє
уникнути помилок, які виникають при обміні даними між системами, значно прискорює
обмін інформацією між інженерними службами і ланкою менеджменту, знижує витрати на
придбання та технічну підтримку, а також навчання фахівців.
Ще однією перевагою К- MINE є її модульна архітектура, що дозволяє оптимізувати
витрати за рахунок придбання робочих місць різної конфігурації в залежності від їх
цільового призначення. Крім постійної методичної підтримки користувачів компанія
КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ здійснює співробітництво і обмін досвідом по використанню
системи, організовує навчально-практичні семінари на базі державних, виробничих, науководослідних організацій та навчальних закладів.
Комп’ютеризований підхід при оцінці запасів корисних копалин, відповідно з
міжнародними класифікаціями, вже давно застосовується зарубіжними країнами.
Використання програмного продукту К-MINE при оцінці запасів і ресурсів, завдяки своїй
багатофункціональності, дозволяє швидко і раціонально оцінювати запаси корисної
копалини, що сприяє гармонізації української національної класифікації запасів і ресурсів
корисних копалин Державного фонду надр з іншими класифікаціями провідних світових і
промислово-фінансових груп.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГИДРОГЕОЛОГИИ:
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И ОХРАНА ПОДЗЕМНЫХ ВОД УКРАИНЫ
Н. П. Осокина, канд. геол.-минерал. наук, Институт геологических наук НАНУ, г. Киев,
Украина е-mail: n. osokina @ gmail.com
Актуальные проблемы гидрогеологии: контроль качества и охрана подземных вод Украины.
Нами проведены исследования подземных вод Украины на содержание стойких хлорорганических
пестицидов: ДДТ и его метаболитов, ГХЦГ и его изомеров, альдрин, гептахлор;
фосфорорганических пестицидов: метафос, карбофос, фосфомид, фозалон; фторсодержащего
пестицида трефлан. Одновременно в воде скважин обнаружено от 3 до 8 сельскохозяйственных
загрязнителей в концентрации ниже ПДК, суммарный эффект действия которых на организм
человека не изучен.

ACTUAL PROBLEMS OF HYDROGEOLOGY: GROUNDWATER
QUALITY CONTROL AND PROTECTION IN UKRAINE
N. P. Osokina, Institute of Geological Sciences NASU, c. Kyiv, Ukraine,е-mail: n. osokina @ gmail.com
Actual problems of hydrogeolody: groundwater quality control and protection in Ukraine.
Us carried out examinations of ground waters Ukraine for the content of strong organochloric
pesticides: DDT and its metabolites, HCCH and its isomers, aldrin, heptachlor; organophosphoric
pesticides: methaphos, carbophos, phosphomide, phozalone; fluorine-containing pesticides: trephlane and
others. It was established that simultaneously in the same sample there could be present up to 3-8 substances
and their metabolites, derivatives of chemical compounds of different groups in the concentrations lower
than MPC for potable water, however the total effect of their influence on human body is not studied yet.

Вступление
Одной из актуальных проблем современности является проблема обеспечения
населения Украины качественной питьевой водой. Учитывая неудовлетворительное
качество воды в поверхностных источниках, значительные затраты на ее очистку и
невозможность эффективной
защиты от техногенных и сельскохозяйственных
загрязнителей, стратегическое значение приобретают поиски и использование пресных
подземных вод для нужд населения. Начиная с 1960-х годов проблемам охраны,
защищенности и уязвимости подземных вод от антропогенных загрязнителей (тяжелых
металлов, пестицидов, радионуклидов) уделяется повышенное внимание. Современные
проблемы гидрогеологии: минеральные и термальные воды; моделирование, как
инструмент оценки подземных вод; картирование подземных вод – подходы и результаты;
оценка и управление, устойчивая эксплуатация и охрана подземных вод.
К числу общих проблем гидрогеологии относятся [1]:
1)
твердые породы, как специфическая среда – методы и результаты;
2)
гидрогеология карста;
3)
загрязнение подземных вод – мониторинг, оценка риска и восполнение;
4)
инструменты (приборы) для контроля загрязнения подземных вод;
5)
риск – основа управления подземными водами (загрязненные регионы,
индустриальное загрязнение, регионы после индустриального загрязнения и
урбанизированные территории);
6)
качество подземных вод и сельское хозяйство;
7)
управление прибрежными зонами;
8)
управление восполнением водоносных горизонтов;
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9)
“понятия” и “коммуникации” (связи) – подземные воды и образование,
развитие общества.
Проблема контроля качества подземных вод была и остается чрезвычайно острой и
актуальной.
Цель. В настоящей работе рассмотрим проблему: качество подземных вод и сельское
хозяйство.
Метод газовой хроматографии.
Результаты и их обсуждение
“Пестициды в подземных водах обнаружены на 86 % участков, обследованных в
разные годы на территории всех административных областей Украины, на различных
глубинах (до 370 м)” [2]. Целенаправленные многолетние исследования позволили
рассмотреть статистическое и динамическое распределение пестицидных препаратов в
подземных водоносных горизонтах.
Всего в подземных водах Украины обнаружено порядка 20 наименований пестицидов
и их метаболитов, производных различных классов соединений: хлорорганических-ДДТ,
ДДД, ДДЕ, альфа, бета и гамма-ГХЦГ, гептахлор; сим-триазинов – симазин, атразин,
прометрин, пропазин; группы 2,4-Д; фосфорорганических-рогор (фосфамид, БИ-58),
метафос, карбофос, фозалон и др.
Однако, указанный перечень содержащихся в подземных водах пестицидов, по всей
вероятности, далеко не полный. На Украине используется в общей сложности порядка 250
разновидностей пестицидов, примерно 25 из которых определяются в лабораториях ИГН
НАНУ, ЭКОГИНТОКСА и др. Остальные не исследуются в связи со сложностями
информационного, методического и финансового характера.
Новизна
Ниже обобщены результаты 1900 анализов подземных вод, выполненные автором по
договорам на лабораторной базе ИГН НАНУ, Института экогигиены и токсикологии им.
Л. И. Медведя, материалы фондов, литературных источников. По водоносному горизонту
четвертичных отложений и водоносному горизонту эоценовых отложений Киевской области
обобщены результаты анализов, выполненные автором, в отделе гидрогеологических
проблем ИГН НАНУ
по теме, выполняемой под руководством академика НАНУ
В. М. Шестопалова (табл. 1).
Таблица. Содержание хлорорганических пестицидов в подземных водах Украины, мг/л

№
п/п

Область
Север:
Волынская,
Ровенская,
Житомирская,
Киевская,
Черниговская,
Сумская
Центр: Хмельницкая,
Винницкая,
Черкасская,
Кировоградская,
Полтавская,
Днепропетровская

Водоносный
горизонт
четвертичных
отложений

Водоносный
горизонт
неогеновых
отложений

Водоносный
горизонт
меловых
отложений

Водоносный
горизонт
триасовых
отложений

10-5-10-4

-

10-6-10-5

-

10-5–10-3

–

10-3–10-4

–
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Юг: Херсонская,
Запорожская,
Одесская,
Николаевская,
Республика Крым
Запад: Львовская,
Ивано-Франковская,
Ужгородская,
Тернопольская,
Черновицкая,
Закарпатская
Восток: Харьковская,
Донецкая, Луганская

10-6–10-4

10-6–10-3

–

–

ХОП′
10-4–10-6
Максимальные
конц.
ХОП 10-3;
ФОП 10-3

ХОП
10-5;
ФОП''
10-4–10-5;
прометрин,
симазин 10-3

ХОП
10-5;
ФОП
10-4;
Симазин 10-3
в ряде скв.

–

–

ХОП
10-4-10-6;
прометрин
10-6–10-3

ХОП
10-5–10-4;
Прометрин
10-4–10-3

ХОП 10 –10 ;
ФОП 10-3
-7

-6

Примечание. ХОП' – хлорорганические пестициды: ΣДДТ, ΣГХЦГ, альдрин,
гептахлор; ФОП'' -фосфорорганические пестициды: метафос, карбофос, фозалон, рогор.
В таблице представлены средне статистические (максимальные и минимальные)
значения содержания пестицидов в водоносных горизонтах областей Украины.
В северных областях Украины (Волынская, Ровенская, Житомирская, Киевская,
Черниговская, Сумская) содержание стойких хлорорганических пестицидов (ХОП) ΣДДТ,
ΣГХЦГ в водоносном горизонте четвертичных отложений относительно равномерное 10-5 –
10-4 мг/л. Водоносный горизонт меловых отложений содержит ХОП 10-6-10-5 мг/л, т.е. на
порядок ниже.
В центральных областях Украины (Хмельницкая, Винницкая, Черкасская,
Кировоградская Полтавская, Днепропетровская) концентрация стойких ХОП в водоносном
горизонте четвертичных отложений, как правило, на порядок выше, чем в северных областях
и составляет 10-5–10-3 мг/л. Водоносный горизонт меловых отложений также содержит более
высокие концентрации пестицидов 10-3–10-4 мг/л по сравнению с северными областями.
На юге Украины (Херсонская, Запорожская, Одесская, Николаевская области,
Республика Крым) стойкие ХОП в водоносном горизонте четвертичных отложений
составляют 10-6–10-4 мг/л.
Водоносный горизонт неогеновых отложений содержит концентрации ХОП 10-6–10-3 мг/л,
а также обнаружены симазин в концентрации 10-4 мг/л, рогор – 10-4 мг/л, фозалон – 10-5мг/л.
Отмечено значительное загрязнение рисовыми гербицидами сатурн, ялан, пропанид.
В пределах Западной Украины (Львовская, Ивано-Франковская, Ужгородская,
Тернопольская, Черновицкая, Закарпатская области) водоносный горизонт четвертичных
отложений содержит стойкие ХОП в концентрации 10-4-10-6 мг/л, максимальные
концентрации 10-3 мг/л, а также фосфорорганические пестициды в концентрациях 10-3 мг/л в
отдельных точках.
Водоносный горизонт меловых отложений содержит стойкие ХОП в концентрациях
10-5 мг/л, ФОП 10-4 мг/л, симазин 10-3 мг/л в ряде скважин.
Водоносный горизонт неогеновых отложений содержит стойкие ХОП в концентрации
10-5 мг/л, ФОП 10-4–10-5 мг/л; прометрин, симазин – 10-3 мг/л.
На востоке Украины (Харьковская, Донецкая, Луганская области) водоносный
горизонт четвертичных отложений содержит стойкие ХОП в концентрации 10-7–10-6 мг/л,
ФОП –10-3 мг/л. Водоносный горизонт меловых отложений содержит стойкие ХОП в
концентрации 10-4 – 10-6 мг/л, прометрин 10-6 –10-3 мг/л.
Водоносный горизонт триасовых отложений содержит стойкие ХОП в концентрациях
-5
10 –10-4 мг/л, прометрин 10-4–10-3 мг/л.
По нашим расчетам (за 10-летний период) средние концентрации ХОП в основных
водоносных горизонтах Украины составляют по сумме ДДТ 3,6 ·10-5 мг/л; по сумме ГХЦГ
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3.10-5 мг/л. Наиболее загрязнены пестицидами нескольких групп подземные воды южной и
центральной Украины, менее западной, восточной и северной.
Пестициды вызывают гибель многих организмов и могут при накоплении в грунте,
сельскохозяйственной продукции ухудшать состояние человека. Применение пестицидов
второго поколения в сельскохозяйственном производстве вызывает интоксикацию организма
человека, общее его отравление. Фосфорорганические соединения вызывают нарушения
функций сердечно-сосудистой системы, расширение кровеносных сосудов, вызывают
головные боли и т.д. Хлорорганические соединения негативно влияют на центральную
нервную систему, верхние дыхательные пути и работу печенки [3–6].
Несмотря на вредное влияние пестицидов, они являются основным средством борьбы
с вредителями, болезнями сельскохозяйственных культур и бурьянами. За 2005–2007 гг.
было зарегистрировано (перерегистрировано) 1112 пестицидов и агрохимикатов [7].
Одновременно в воде скважин обнаружено от 3 до 8 сельскохозяйственных
загрязнителей, суммарный эффект действия которых на организм человека не изучен.
При комплексном и комбинированном поступлении препарата в организм человека
может иметь место не “суммирование”, а “потенцирование” их токсического действия. В
связи с этим может наблюдаться выраженное токсическое действие пестицидов даже при их
поступлении в организм человека в количествах, не превышающих допустимые дозы.
На состояние здоровья населения оказывает влияние нагрузка пестицидов на
сельхозугодья, состояние загрязнения пестицидами контролируемого региона (вода,
продукты питания, воздух). Поэтому необходим контроль и строгая регламентация
обьемов того или иного класса пестицидных препаратов при внесении их на сельхозугодья.
Здоровье отдельного человека и его заболевания, а также заболевания всего населения
зависят от состояния окружающей природной среды. Для нормальной жизнедеятельности
организма, необходимы определенные условия окружающей среды.
Охране подземных и поверхностных вод от антропогенного загрязнения
необходимо уделять большое внимание. Основными источниками загрязнения природных
вод [8] являются:
1) “атмосферные осадки, содержащие химические вещества воздуха промышленного
происхождения:
2) стоки с городских улиц, содержащие нефтепродукты, фенолы, оксиды тяжелых
металлов;
3) бытовые сточные воды, где преобладают фекалии, поверхностно-активные моющие
вещества, жиры, микроорганизмы, особенно патогенные;”
4) промышленные сточные воды содержат вещества в зависимости от типа
промышленных отходов (тяжелые металлы, радионуклиды, пестициды, нефтепродукты,
отходы гальванического производства и др.);
5) отходы военного комплекса, складов боеприпасов и ракетного топлива (гептил);
6) отходы атомных станций (радионуклиды, тепловое загрязнение водоемов);
7) отходы при разработке месторождений полезных ископаемых (нефть, газ,
сланцевый газ и др.) При разработке сланцевого газа для гидроразрыва в недра закачивают
около 800 л воды с растворенными в ней 5–7 химикатами (бензол и др.). Через некоторое
время химикаты и газ метан (пузырьки) попадают даже в вышезалегающие водоносные
горизонты. Употребление такой воды вызывает онкологию (по опыту Америки).
8) осадки и талые воды с сельскохозяйственных угодий с остатками пестицидов,
минеральных удобрений, средств защиты растений, органических веществ;
Заключение
По данным ВОЗ с загрязненной водой связано до 80 % заболеваний.
Хлорорганические пестициды, поступающие в организм человека с питьевой и минеральной
водами в концентрации выше ПДК, на фоне радиоактивного прессинга вызывают
негативные последствия в виде различных заболеваний химической этиологии
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(интоксикация, канцерогенное, мутагенное и тератогенное действие). Загрязненная
химикатами вода может быть причиной аллергических заболеваний и разных заболеваний
обмена веществ, в том числе артритов. Находясь в питьевой и минеральной водах в
концентрации ниже ПДК, пестициды также представляют опасность, потому что суммарный
эффект их действия на организм человека не изучен. Пестициды потенцируют действие
антропогенных загрязнителей (радионуклидов, тяжелых металлов и др.), которые в
комплексе разрушают генетическую и иммунную системы человека.
Для решения проблемы охраны водных ресурсов [8] необходимо провести комплекс
мер, которые касаются законодательного обеспечения, стандартизации, нормирования,
эффективных технологий очистки сточных вод.
Выводы
Необходимо систематически проводить контроль качества и мероприятия по охране
от антропогенного загрязнения подземных вод Украины.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГЕОТУРИЗМУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ
О. М. Пилипчук, пров. інженер-геолог, УкрДГРІ, Київ, Україна, nikaas@ukr.net;
М. Р. Белєвцева,. пров. інженер-геолог, УкрДГРІ, Київ, Україна, belevtseva@ukr.net
У доповіді розглянуто туристичний потенціал Миколаївської області з урахуванням наявних
геологічних пам’яток природи. Район має великі природні багатства, цікаву історію й містить
гідрогеологічні, геоморфологічні та геологічні пам’ятки. На прикладі відомих та не дуже відомих
природних об’єктів проаналізовано можливість створення в Миколаївській області Геопарку, який
сприятиме збереженню, відтворенню і ефективному використанню природних комплексів.

FUTURE DEVELOPMENT GEOTOURISM OF MYKOLAIV REGION
O. Pylypchuk, senior geologist, UkrSGRI, Kyiv, Ukraine, nikaas@ukr.net;
M. Belevtseva (s), senior geologist, UkrSGRI, Kyiv, Ukraine, belevtseva@ukr.net
In the report examined the tourism potential of Mykolayiv region considering available geological
natural monuments. As example, of the famous and not so famous natural sites, the possibility of creation
geoparks in Mykolaiv region. Geopark will contribute to the preservation, reproduction and efficient use of
natural complex.

Розвиток геотуризму в нашій країні, поки що, маловідомий але конче необхідний захід.
Він сприяє відвідуванню геологічних пам’яток, збереженню їх різноманіття, розумінню наук
про Землю через оцінювання і спостереження геологічних об’єктів просто неба. Досягається
це активним рекламуванням геологічних пам’яток природи, розповіддю про них, створенням
цікавих геологічних маршрутів до унікальних природних об’єктів. Сприятиме розвитку
геотуризму також відокремлення територій з визначною геологічною спадщиною для
створенням Геопарків, виділення яких спроможне надати поштовх розвитку відносно нового
виду туризму – геологічного і, як наслідок цього – розвитку самих регіонів. Допомогти в
цьому може створена в УкрДГРІ база даних (БД) геологічних пам’яток. Розроблена вона з
урахуванням всіх вимог міжнародних стандартів, і є єдиною для всієї України. Підтримка та
удосконалення її постійно продовжується. Об’єкти БД публікуються на Геопорталі УкрДГРІ
окремими html-сторінками для кожної пам’ятки природи з фотографіями, координатами та
зручним описом (http://geonews.com.ua/geologichni_pamiatki_ukraini).
Миколаївська область в цій БД представлена досить різноманітно. На її території
розташовані 22 геологічні пам’ятки, серед яких є геоморфологічні (6), стратиграфічні (6),
геохронологічні та петрологічні (4), мінералогічні (1), тектонічні (1) та комплексні (4), яким
притаманні властивості 2 або більше типів. Обумовлено це різноманіттям геологічної будови
області (див. стенд).
Знаходиться Миколаївська область на півдні України у Причорноморській низовині в
басейні нижньої течії ріки Південний Буг. В геоструктурному відношенні це, в основному,
межі південного схилу Українського щита (2/3 територій на півночі), що плавно
занурюються на півдні під осадові утворення Причорноморської западини.
Будова докембрійського кристалічного фундаменту, визначається, переважно, у
різному ступені тектонізованими граніто-гнейсовими породами різного складу, значну
частину яких складають гранітоїди у вигляді окремих локалізованих масивів. У північній
частині території ці породи відслонюються в долинах річок і балок.
У геологічній будові осадових відкладів території беруть участь утворення мезокайнозою – карбонатні (крейда, мергель, вапняк, опоки та ін.) і теригенно-осадові (піски,
алеврити, глини). Потужність осадового чохла збільшується на півдні до 2500 м. Тому,
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основними типами геологічних пам’ятників є стратиграфічні (стратотипові розрізи та ін.),
геоморфологічні та геохронологічні – унікальні виходи гранітоїдів у рівнинних степових
частинах півдня України.
Застосовуючи БД геологічних пам’яток на практиці, ми спробували створити до них
геолого-туристичні маршрути, прив’язані до крупних населених пунктів. Один з таких
маршрутів ми пропонуємо від південно-західної околиці міста Первомайськ, де в
відпрацьованому Дроздовському кар’єрі на поверхню виходять різноманітні смугасті гнейси
з потужними зонами дроблення та розсланцювання тиврівської товщі дністровсько-бузької
серії палеоархею з лінзовидними смугами зеленувато-сірих середньозернистих ендербітів
гайворонського комплексу неоархейського віку. В 5 км від кар’єру, біля с. Кам’яна Балка, ті
ж самі гнейси тивровської товщі можна спостерігати у природних відслоненнях по обидва
береги р. Південний Буг. Там же є і скельні виходи, у більшості випадків, представлені сіророжевими, тонко- та грубосмугастими мігматитами з жилами неправильної форми темнорожевих апліто-пегматоїдних гранітів побузького комплексу палеопротерозою. І трохи далі –
2 км на південь від с. Кам’яна Балка, біля с. Чаусове, ще одна геологічна пам’ятка природи –
“відслонення гранітів побузького комплексу в с. Чаусове” – дуже мальовничі скельні виходи
висотою до 20 м мігматитів біотитових рожевих, сіро-рожевих, тонкосмугастих та
аплітоїдних яскраво-рожевих смугастих гранітів побузького комплексу палеопротерозою.
Об’єднавши ці три геологічних пам’ятки одним автомобільно-пішохідним маршрутом є
можливість отримати насолоду від гарних мальовничих краєвидів, і більше дізнатись про
геологію цієї території. Стартуючи від м. Братськ можна створити два туристичні маршрути
до цікавих геологічних пам’яток: 1 – об’єднавши маршрути до геологічних пам’яток
“Відслонення ультрамілонітів с. Сергіївка” (№ 13 в БД) та “Опорний розріз кам’янокостуватської світи” (№ 5 в БД), така подорож складе приблизно 20 км; 2 – об’єднавши
“Відслонення Кривопустошського масиву гранітів” (№ 7 в БД) та відслонення, в яких
зафіксовані “Дайки діабазів с. Кам’януватка” (№ 3 в БД). Така подорож вздовж мальовничої
річки Мертвовід складе до 12 км.
Слід відмітити також, що в Миколаївській області розташовано три великі об’єкти
державного значення:
1. “Єланецький степ” – природний заповідник розташований у Єланецькому та
Новоодеському районах Миколаївської області (контур на стенді № 3 ).
2. Національний природний парк (далі − НПП) “Білобережжя Святослава” –
розташований на території Очаківського та Березанського районів Миколаївської області
(контур № 2 на стенді).
3. НПП “Бузький Гард” розташований на території п’яти районів Миколаївської області:
Первомайського, Арбузинського, Доманівського, Вознесенського та Братського (контур № 1
на стенді).
Парк розташований в долині р. Південний Буг від м. Первомайськ до
смт. Олександрівка Вознесенського району, а також в долинах р. Велика Корабельна від
с. Благодатне до с. Семенівка Арбузинського району (основна частина) та р. Мертвовід від
с. Петропавлівка Братського району до с. Актове Вознесенського району, включаючи долину
р. Арбузинка від с. Трикрати до с. Актове (відокремлена ділянка).
Крім того, серед об’єктів державного значення Миколаївської області є один лісовий
заказник – заказник “Рацинська дача”, “Мостівський парк” – парк-пам’ятка садово-паркового
мистецтва та ботанічна пам’ятка природи “Степок”, а також Миколаївський зоопарк.
З територій та об’єктів природного заповідного фонду (далі − ПЗФ) місцевого значення
у Миколаївській області нараховується п’ять регіональних ландшафтних парків, 16
заказників ландшафтних, 10 ботанічних, 2 орнітологічних та 6 гідрологічних. (Всього
заказників місцевого значення 48). Серед пам’яток природи, що офіційно зареєстровані серед
об’єктів ПЗФ налічуються: 21 ботанічна, 13 гідрологічних і тільки 7 геологічних пам’яток
природи. Є також парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва – 18 та заповідні урочища – 13.
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Всього територій та об`єктів ПЗФ місцевого значення, а загальна кількість територій та
об’єктів ПЗФ – 134.
Незважаючи на те, що відносно невелика кількість геологічних пам’яток природи
мають статус та враховані серед об’єктів ПЗФ, саме вони спроможні вплинути на розвиток
активного туризму в регіоні. Крім вже запропонованих геологічних маршрутів від
м. Первомайськ та Братськ, низка показових геологічних об’єктів, поєднаних з естетично
привабливими краєвидами, знаходиться в середній течії р. Південний Буг – від с. Кінецьпіль
до м. Вознесенськ (довжиною близько 70 км) та по р. Мертвовід – від с. Петропавлівка до
м. Вознесенськ (близько 25 км). Зазначена територія на 90 % знаходиться на землях НПП
“Бузький гард” і є унікальною та максимально інформативною в плані поєднання живої та
неживої природи степової частини України. До парку входить ділянка річки Південний Буг
протяжністю біля 44 км, яка тече тут у крутих кам’янистих берегах, утворюючи вузьку
каньйоноподібну долину. Крім цього, до нього входять нижні ділянки приток першого
порядку: лівих – рр. Сухий Ташлик, Мигійський Ташлик, Велика Корабельна, Мертвовід
(з правою притокою р. Арбузинка), правого – р. Бакшала. Також треба відзначити великі
балки з постійними водотоками. По лівому березі це Циганова, Дідова, Попова,
Мимрикова, Батрацька, по правому – Дубова та Романова. В межах Трикратської ділянки
головною є р. Мертвовід (ліва притока Південного Бугу) та її права притока р. Арбузинка.
Територія парку тісно пов’язана з історією останнього в Європі світського лицарського
ордена – війська Запорізького Низового і його держави Запорізької Січі. Біля злиття
Великого Ташлика з Бугом, на острові знаходився Гард – адміністративний центр БугоГардової паланки, найбільшої за розмірами серед вісьмох територіальних одиниць
Запорізької республіки. Не менш відомим у ті часи було урочище Протич з козацькою
святинею Протичанською скелею. Пороги, що до нашого часу збереглися на Південному
Бузі, мають місцеву назву брояки. З ними, як і з багатьма островами та скелями, пов’язана
велика кількість запорізько-гайдамацьких легенд і переказів, які зберігають пам’ять про
козацьку старовину і бувальщини. Про минуле говорять їхні назви: Запорізька брояка, острів
козака Мамая, скелі Турецький стіл і Пугач, Гайдамацька балка та інші.
Серед наймальовничіших місць парку − урочища Гард та Протич, Мигіївський каньйон,
гирло річки Велика Корабельна, Арбузинський, Актовський та Петропавлівський гранітні
масиви з каньйонами посеред степу. Цікавими об’єктами відвідування є також незвичайна
степова колонія сірих чапель, урочище “Лабіринт” з віковими дубами тощо. В урочищі
“Протич” розташована одна з найкращих у Європі природних трас водного слалому. Стрімкі
скелі каньйонів приваблюють спортсменів-скелелазів. Надзвичайно мальовничі ландшафти
та краєвиди, унікальні об’єкти живої природи дарують незабутні враження відвідувачам
національного парку.
Зараз є всі умови для створення на базі цього національного природного парку
Геопарку.
На сьогоднішній день, на думку фахівців геологів і керівництва НПП “Бузький Гард”
доцільно розглядати проект поєднання зусиль для проведення всього спектру робіт,
пов’язаних із збереженням геологічної спадщини Побужжя, та створенням на цій площі
геологічного парку.
В НПП “Бузький Гард” вже розроблені і діють декілька екскурсійних маршрутів. Це
автоекскурсія “Гранітно-степове Побужжя”, водна екскурсія “Мальовничими берегами
Південного Бугу”, екостежка “Перлини Побужжя”, автоекскурсія “Наш край – наш скарб” і
автоекскурсія “Бузький Гард”. Майже на всій площі проведення екскурсій виділені
геологічні пам’ятки. І перше, що треба зробити:
– доповнити вже існуючі екскурсійні маршрути інформацією про геологічні пам’ятки
розташовані на цій території,
– розробити спеціалізовані геологічні маршрути відвідування Геопарку, з врахуванням
різних критеріїв: час, відстань, засоби пересування,
– встановити пояснювальні щити з описом геології пам’яток природи,
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– створити та облаштувати базові площадки для відпочинку.
– організувати прокат необхідного інвентарю – намети, велосипеди, човни та ін.;
– організувати систему екстреної допомоги.
Також на базі водяного млина (рис. 1), збудованого понад 100 років тому назад,
пропонується створити автентичний, спеціалізований готель-млин. Враховуючи його
розташування (північна околиця с. Кінецьпіль) та навколишні краєвиди, млин-готель буде
одним з базових місць по наданню послуг відпочиваючим.

Рис. 1. Зовнішній вигляд будівлі водяного млина

Маршрути до геологічних пам’яток, що можна проводити на цій території, вказані на
стенді (рис. 2).
Програма створення Геопарку лише позитивно вплине, як на економічний розвиток
регіону (нові робочі місця, зайнятість в туристичному бізнесі місцевого населення, приток
інвестицій), так і на підвищення його рекреаційного потенціалу.
Розвиток інфраструктури регіону на сьогоднішній день є задовільним і включає:
− щільну мережу автодоріг державного та регіонального значення;
− розвинуту мережу громадського автотранспорту;
− в містах Вознесенськ, Первомайськ, Южноукраїнськ є готелі;
− в зонах активного відпочинку (Мигія, Грушівка, Куріпчино та інші)
розвивається сфера обслуговування туристів.
Спираючись на досвід іноземних колег при створенні Геопарків доцільно акцентувати
увагу в наступних напрямках: розвиток інфраструктури, підвищення та збереження
рекреаційного потенціалу регіону, створення учбової бази.
Щорічно територію НПП “Бузький Гард” відвідують понад 50 000 чоловік. Якщо
створити необхідні умови для відпочинку, кількість відпочиваючих буде зростати, а це, в
свою чергу, прискорить позитивний розвиток як природоохоронних програм, так і економіки
регіону в цілому.
Створення Геопарку на вказаній площі є не тільки економічно доцільним (інвестиції,
надходження грошей до місцевого бюджету, розвиток інфраструктури, нові робочі місця, та
ін.), а й необхідних для збереження островків недоторканої природи для нащадків.
Є куди розвиватися й іншому НПП “Білобережжя Святослава”, розташованому на
території Миколаївської області. Загальна площа парку становить 35 223,15 га, з них
25 000 га акваторій Дніпро-Бузького лиману, Ягорлицької затоки та прилеглої акваторії
Чорного моря навколо Кінбурнського півострова. З парком межує Чорноморський
біосферний заповідник, а саме острова Круглий та Довгий і “Волижин ліс”. До території
парку входять цінні степові комплекси та природні об’єкти: урочище “Комендантське”,
“Кучугури Сагайдачного”, “Бієнкові плавні”, “Покровська коса”, “Орхідне поле”,
“Кінбурнська стрілка”, а також урочище “Солоне озеро” в межах Березанського району.
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Всього 1 км від цього урочища до с. Рибаківка, біля якого знаходиться геологічна пам’ятка
“Опорний розріз четвертинних відкладів”. Цей мальовничий та дуже цікавий куток берегової
смуги слід також включити до складу НПП, а поки слід встановити поруч з пам’яткою
природи пояснювальний щит з належним описом відслонення.
Отже, аналізуючи геологічну спадщину Миколаївської області, наукове та освітнє
забезпечення об’єктів неживої природи та оцінюючи її історико-культурне надбання, можна
зробити висновок, що в її межах є унікальні місця, винятково сприятливі для створення на
цій території геологічного парку. Крім того район має розвинену інфраструктуру. Багато з
геологічних пам’яток, що є в БД вже доступні для відвідування, інші потребують доробки,
пояснень і оформлення. Однак з впевненістю можна сказати, що дана територія відповідає
всім критеріям для створення на ній Геопарку та розвитку геологічного туризму.
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Рис. 2. Перспективи розвитку геологічного туризму Миколаївської області
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГАЗОХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКЛОННОСТИ УГЛЕЙ
К САМОВОЗГОРАНИЮ
В. Л. Плужнікова, канд. геол.-мінерал. наук, старший науковий співробітник, УкрДГРІ,
м. Київ, Україна, e-mail: geostandard@ukr.net
Проанализированы литературные источники и нормативные документы по требованиям к
отбору проб угля, подготовки их к хроматографическому анализу.
Приведена методика определения поглощения углем кислорода на хроматографе Хром-5 при
температурах 30–14 °С и выполнены анализы угля по шахтам “Пионер” и им. А. Ф. Засядько.
Рассчитаны константы скорости окисления кислорода углем и энергия активации. По графику
зависимости констант от температуры определена критическая температура самовозгорания для
конкретной шахты.
В процессе анализа выявлено отрицательное влияние влаги и метана на ход определения
степени поглощения кислорода углем.
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In the article the literary sources, normative documents for the selection of coal samples and their
preparation for chromatographic analysis were analyzed. Method of determining the absorption of oxygen
on coal chromatography Chrome-5 at temperatures of 30-140° shows. Analysis of coal of mine "Pioneer"
and Zasyadko performed.
Constant oxygen oxidation rate of coal and the activation energy were calculated. Critical selfignition temperature is determined for a particular mine, also. The negative impact of water and methane in
the course of determining the extent of absorption of oxygen reveals in the analysis.
In the future, it is considered advisable to continue the experimental research, pay attention to the
selection of coal samples and preparing them for analysis.

Способность
угля
самопроизвольно
воспламеняться
в
результате
низкотемпературного окисления кислородом воздуха называется самовозгораемостью.
Основными составляющими процесса самовозгорания угля являются окисление,
самонагревание и собственно самовозгорание. Это сложный физико-химический процесс
взаимодействия кислорода воздуха с веществом угля, протекающий в определенных
физических условиях горных выработок шахт, породных отвалов и др. Он определяется
химической активностью углей и связанной с ней скоростью сорбции кислорода, которая
приводит к уменьшению его концентрации.
Так как скорость сорбции зависит от концентрации кислорода, которая может
меняться в ходе испытания, показателем химической активности угля служит не скорость
сорбции, а кинетическая константа скорости, которая не зависит от концентрации кислорода
в газовой среде.
Далее приводится короткое описание методов определения склонности углей к
самовозгоранию, которые получили наибольшее распространение в угольной
промышленности:
• метод В. М. Маевской (Мак НИИ);
• метод В. С. Веселовского (ИГД им. А. А. Скочинского) [1].
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С использованием этих методов в 60-х – 70-х гг. выполнен большой объем работ по
изучению и предупреждению самовозгорания угля на предприятиях Донецкого бассейна.
Более глубокий подход к процессу самовозгорания углей и исследования,
проведенные НИИГД (ВНПО “Респиратор”), позволили установить влияние на него физикохимических и механических свойств, таких как константа скорости окисления угля, тепловой
эффект окисления, дробимость, реакционная поверхность [2].
Условия отбора проб угля и лабораторные методы определений отражены в
следующих нормативних документах:
1. Методика определения склонности углей к самовозгоранию: Утв. Минуглепром СССР
18.02. 91. – Донецк: ВНПО “Респиратор”, 1991.
2. КД 12.01.401-96. – Эндогенные пожары на угольных шахтах. Донбасса.
Предупреждение и тушение. Инструкция.
При отборе проб угля необходимо обращать особое внимание на возможность его
природного окисления в породном массиве, в процессе отбора и хранения проб, так как при
этом уменьшается его химическая активность.
Пробу берут в свежем забое, поверхность которого предварительно очищена на
глубину 30–40 см. Весь отбитый уголь методом квартования набирают в сосуд, который
полностью заполняют пробой и герметично закрывают. Отбор проб оформляется
соответствующим актом.
Затем проба транспортируется в лабораторию, где проводят измельчение и
фракционирование угля до размера зерен 0,25–0,5 мм, его сушку для удаления или снижения
влагосодержания. В “Методике…” предлагается проводить сушку при Т – 95°С в вакууме в
течении 30 мин. В других экспериментах уголь находился в вакууме при Т – 33°С (время не
указано).
Лабораторными исследованиями ВНИИГД установлено, что на процесс окисления
угля среди множества других факторов большое влияние оказывает его влажность и
газообильность. На их остаточное наличие в пробе угля существенно влияют условия сушки
перед проведением анализа.
По мнению П. С. Пашковского испарение влаги при увеличении температуры
затормаживает процесс самонагревания угля. Кроме того, оно отрицательно сказывается на
работе хроматографа.
Исследования проб угля проводились нами на хроматографе Хром-5 с детектором по
теплопроводности и использованием в качестве газа-носителя гелия. Описаны методика и
условия проведения анализа.
Так как сорбция углем кислорода определяется по уменьшению его количества из
введенной дозы (0,125 см3) в хроматографическую колонку с углем и сравнивается с его же
количеством, прошедшим через пустую колонку, нами предварительно проведены
калибровочные опыты с пустыми колонками. Подобраны колонки с одинаковыми
хроматографическими параметрами удерживания кислорода при температурах от 20 до
140 °С (время выхода компонента и площадь соответствующего ему пика).
Одна из них заполняется фракцией угля и устанавливается в двух линейную систему
распределения газа-носителя. Вторая остается пустой и ставится параллельно. Затем
регулируются расходы газа-носителя одинаковые для обеих колонок. В нашем случае они
составляют 15 см3/мин.
Экспериментальные газохроматографические исследования проведены по шахтам
“Пионер” и им. А. Ф. Засядько. Из-за отсутствия “свежего” угля проводились анализы
окисленного, который некоторое время находился в воздушно-сухом состоянии.
Шахта “Пионер”.
Исходные данные:
• пласт m 4; марка угля “Г”; влажность (W) – 11,5 %; выход летучих веществ (V ) - 41,3%;
плотность (γ ) – 1330 кг/м3; дробимость (D) – 35; метаноносность 15–20 м3/т. с. б. м.
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Результаты хроматографического опыта и значения константы скорости реакции
окисления (k Тi ) приведены в табл. 1.
Таблица 1

Т в колонках,
К (◦С)

Sгро2 10-4, м2

Sуго2 10-4, м2

293 (20)
303 (30)
323 (50)
343 (70)
363 (90)
373 (100)
383 (110)
393 (120)
403 (130)
413 (140)
423 (150)

62,4
68,66
65,36
63.11
65,50
66,80
64,82
63,42
66,29
67,12
68,40

53,50
55,94
54,73
54,54
54,08
51,91
49,75
41,65
32,00
26,67
20,33

Время крнтакта
кислорода с
углем,
t, c
49,0
48,3
46,0
44,3
42,0
41,0
40,3
40,0
40,0
40,0
38,8

k Тi , 10-7,
м3/кг · с
2,81
3,76
3,31
2,93
3,99
5,45
5,70
9,19
15,94
20,78
27,40

Расчет константы скорости окисления проводился по формуле 1:
(1)

kТi=

D·10-3
0,3tij γ

ln

S02гр
S02

где
D – дробимость угля;
γ – плотность угля, кг/м3;
S02гр – среднее значение пика кислорода при градуировке, м2;
S02 – среднее значение пика кислорода, не вступившего во взаимодействие с углем, м2;
tij – время контакта кислорода с углем, с.
По данным таблицы 1 построен график зависимости константы скорости реакции
окисления от температуры в координатах Аррениуса (ln k T от 1/Т·103).
На графике наблюдается изгиб кривой установленной зависимости, который
соответствует Т – 78 °С, что может быть принято за критическую температуру
самовозгорания угля для шахты “Пионер”.
Данный изгиб характеризует изменение процесса взаимодействия кислорода с углем
при нагревании от диффузионного до кинетического.
Далее проводился расчет энергии активации по формуле 2.

E=

R(ln k кр − ln k 0 )
1
1
−
Т 0 Т кр

(2)

где
Е – энергия активации, Дж/моль;
R– универсальная газовая постоянная, Дж/(моль·К);
kкр – константа скорости реакции окисления угля при Ткр, с-1;
kл – константа скорости реакции окисления угля при Т0, с-1;
Т0 –начальная температура окисления, К;
Ткр – критическая температура самовозгорания, К;
Рассчитанная для шахты “Пионер” энергия активации угля составляет 2,03 кДж/моль.
Проведенные нами исследования по шахте им. А. Ф. Засядько не дали положительных
результатов, очевидно, из-за влажности и высокого метаносодержания образцов. Эти
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факторы нарушают стабильную работу хроматографа, который весьма чувствителен к влаге,
а метан препятствует поглощению углем кислорода.
В дальнейшем считается целесообразным продолжить экспериментальные
исследования, обратив особое внимание на отбор проб угля и подготовку их для проведения
анализов. Проблема разработки новых или усовершенствование старых методов оценки
склонности угля к самовозгораемости с учетом всех имеющихся данных является актуальной
и своевременной.
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Формація бурштиноносних покладів на території України поширена в межах Прип’ятського
бурштиноносного басейну й Прикарпатської бурштиноносної площі. Бурштин міститься в піщаноглинистих покладах “синьої землі” кварц-глауконітової формації, яка належить до харківського
надгоризонту пограничних верств еоцену й олігоцену (продуктивна товща), залягає на невеликих
глибинах (перші метри від поверхні). Останнім часом у трьох областях, де виявлено поклади
бурштину (Рівненська, Волинська, Житомирська) спостерігається загострення ситуації, пов’язаної
з нелегальним добуванням бурштину. Розв’язання цього питання потребує прийняття відповідного
закону, який би легалізував артельний видобуток, але під державним контролем, зі створенням
бурштинової біржі, оптимізував отримання документів дозвільного характеру на видобуток
бурштину-сирцю та надавав би можливості для обліку стану та руху запасів, проведення
геологорозвідувальних робіт.
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The structure of amber-bearing beds on territory of Ukraine is widespread within the limits of
Prypyat amber-bearing basin and Carpathian amber-bearing area. An amber is in the sand-clay beds of
“blue earth” of quartz-glauconite formation which belongs to Kharkov horizon of boundary layers of eocene
and oligocene (productive layer), beds on small depths(first meters from a surface). Lately in three regions,
where the beds of amber (Rivne, Volyn, Zhytomyr)were found there is sharpening of the situation related to
the illegal mining of amber. The decision of this question requires the acceptance of the proper law which
legalize a joint adventure(artel) extraction, but under the state control, with creation of amber exchange,
optimized the receipt of permission documentation on the mining of raw amber and give possibilities of
account of the situation and movement of amber reserves, conducting of geological survey works.

Формація бурштиноносних покладів на території України поширена в межах
Прип’ятського бурштиноносного басейну і Прикарпатської бурштиноносної площі. Бурштин
знаходиться в піщано-глинистих покладах “синьої землі” кварц-глауконітової формації, яка
належить до харківського над горизонту пограничних верств еоцену і олігоцену
(продуктивна товща), залягає на невеликих глибинах (перші метри від поверхні).
Основні промислові запаси бурштину пов’язані з осадовими прибережно-морськими
лагунно-дельтовими фаціями , які представлені піщано-глинистими відкладами межигірської
світи олігоцену і плащеподібно перекривають глини і алеврити обухівської світи або
залягають на корі вивітрювання кристалічних порід, де в плотикових частинах на глибинах
2–12 м зустрінуті бурштиноносні пласти потужністю 1–6 м з вмістом бурштину-сирцю
10–250 г/м3 , в середньому вміст складає 57 г/м3 . Розмір зерен бурштину коливається від 5 до
150 мм.
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Потрібно врахувати, що видобуток бурштину на сьогодні у великих масштабах
здійснюється лише в Україні [3] (Рівненська і Житомирська області – 300 т), в Російській
Федерації (Калінінградська область – 270 т) та Польщі(до 100 т). Ще близько 100 т припадає
на всі інші країни – Мексику, Литву, США, Румунію, Канаду та ін.
Україна посідає друге місце в світі за запасами бурштину, при цьому вирізняється
найвищим у світі відсотком бурштину ювелірної якості в покладах.
Український бурштин відрізняється від бурштинів сусідніх країн за різноманітністю
кольорової гами. Забарвлення прозорих відмін лимонно-жовте, жовто-солом’яне, блідожовте, жовто-червоне різних відтінків, жовто-зелене. Забарвлення непрозорих різновидів –
лимонно-жовте, біле, коричневе, сіре, червоно-коричневе, оранжеве, червоно-буре. Інколи
трапляються сині та унікальні світло-зелені бурштини. Останні характерні для КлесівськоПержанської зони.
За якістю бурштину родовища України істотно перевершують російські. Так, якщо
родовища Росії дають лише 10–15 % ювелірного бурштину, то українські — мінімум 25 %.
Останнім часом в трьох областях, де виявлені поклади бурштину(Рівненська,
Волинська, Житомирська) спостерігається загострення ситуації, пов’язаної з нелегальним
видобуванням бурштину.
Основними причинами “бурштинової лихоманки” є:
• складність отримання спеціальних дозволів на користування надрами, що не
забезпечує надходження інвестицій для організації легального промислу;
• зростання попиту та, відповідно, цін на бурштин на світовому та, відповідно,
вітчизняному нелегальному ринках.
Вартість 1 кг українського бурштину на світовому ринку становить: для фракції 5–10 г –
1300 дол. США, 10–20 г – 2300 дол. США, 20–50 мм – 3800 дол. США. 50–100 г – 5800 дол.
США, 100–200 г – 6500. дол. США, 200–300 г – 7500 дол. США (дані міжнародної Асоціації
бурштину, станом на 10 березня 2016 р.). Вартість каменів вагою від 1 кг і більше або зразки
бурштину з добре збереженими органогенними інклюзами може сягати від 25–30 тис. дол.
США тощо.
• відсутність легального ринку каменесамоцвітної сировини і розповсюдження
нелегальної закупки бурштину;
• низький рівень життя місцевих мешканців внаслідок неможливості легального
працевлаштування і отримання достойної зарплатні;
• відносна дешевизна та простота технології видобування бурштину;
• маскувальні особливості місцевості (віддаленість покладів бурштину від населених
пунктів, їх розташування серед лісових масивів, посадок тощо);
• високий рівень корупції, поєднаний з недоліками в законодавстві;
• недієвість норм чинного земельного законодавства щодо обмежень на виготовлення
проектів відведення земельних ділянок (під ведення особистого селянського господарства,
фермерство тощо), що містять поклади корисних копалин, для використання в інших цілях.
Вирішення цього питання вимагає прийняття відповідного закону, який би легалізував
артельний видобуток, але під державним контролем, зі створенням бурштинової біржі,
оптимізував отримання документів дозвільного характеру на видобуток бурштину-сирцю та
надавав би можливості ведення обліку стану та руху запасів, проведення
геологорозвідувальних робіт.
Крім того, значна кількість покладів бурштину не були досліджені в попередні роки з
різних причин: внаслідок недофінансування геологічної галузі, відмові обласних рад щодо
надання погоджень на користування надрами з метою геологічного вивчення та здійснення
промислової розробки проявів та родовищ бурштину. Відсутність інформації про прояви і
родовища бурштину призводила до того, що поклади бурштину не враховувались державним
балансом, а внаслідок цього відбувався нелегальний видобуток та криміналізація обстановки
в районах розташування покладів бурштину. Розробка родовищ бурштину без геологічного
вивчення не повинна проводитись!
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При проведенні геологічного вивчення бурштинових покладів необхідно приділяти
увагу особливостям геологічної будови та розподілу бурштину. В цілому для таких розсипів
характерний рівномірний розподіл бурштину, часто він скупчується без помітних
закономірностей та у вигляді гніздоподібних скупчень. Це відбувається внаслідок того, що
бурштин – легкий мінерал, який переноситься течіями і осідає в тих місцях, де течії
змінюють свої параметри. Існують різні типи геологічних розрізів продуктивної товщі[5]. На
віддаленні від берегової лінії в сторону центральних частин западин і відкритого моря в
межах мілководно-морської зони басейну і внутріархіпелагового мілководдя утворюються
слабо глинисті різнозернисті піщані в різній степені бурштиноносні літофації прибережних,
внутріархіпелагових мілин і мілководних заток. Як правило, ці відклади мають більшу
потужність, збагачені на бурштин та містять рештки лігнітизованої деревини. Враховуючи
складний характер рельєфу підошви цих відкладів,тут мають місце збільшення потужностей
в западинах; проявлені процеси перенесення піщаного матеріалу морськими течіями і
накопичення його поблизу перешкод. якими були острови.
В межах приливно-відливної і прибережно-морської зон межигірського олігоценового
басейну формуються прибережно-морські і лагунно-морські бурштиноносні різнозернисті
піщано-глинисті літофації, насичені тонкодисперсним органогенним лігнітизованим
матеріалом і лігнітизованою деревиною. Ці відклади також є бурштиноносними. Потужність
межигірських відкладів даного типу рідко перевищує 2 м, пересічно складаючи 0,5–1,0 м.
Тут спостерігається складана динаміка переміщення матеріалу: проявляється вплив
припливно-відпливних течій, утворення пляжевих відкладів та косових форм рельєфу. Тобто
в різних частинах басейну седиментації більше проявляється вплив одного чи іншого
процесу. Тому важливого значення набуває проведення палеогеографічних реконструкцій,
виявлення і типізація пасток накопичення бурштину, виявлення впливу структурнотектонічного фактору на формування палеорельєфу. Подальшим напрямком робіт є
проведення експериментальних досліджень руху часток бурштину в різних середовищах.
Поки що такі дослідницькі роботи проводились мало. Тому і моделювання покладів
бурштину є складним завданням. Крім того, необхідно пробурені свердловини завіряти
гірничими виробками, що дасть змогу підтвердити вміст каменю в товщі та більш достовірно
підраховувати ресурси і запаси. Також це дозволяє оцінити якість та сортність бурштину.
У подальшому слід зосередитись на створенні цифрових моделей покладів бурштину.
Подібний досвід існує поки що лише в Польщі, зроблені перші спроби побудови таких
моделей і в Україні [1, 2]. За допомогою цифрової моделі можливі по блоковий облік і
прогнозування експлуатаційних втрат при переробці продуктивного шару, а, відповідно
прибутку гірничодобувного підприємства. Тому при плануванні робіт по освоєнню
родовища важливо створювати такі моделі. Але для цього необхідно розробити методику їх
створення на основі досліджень руху часток бурштину.
Одним із виходів для припинення несанкціонованого вилучення з надр бурштину, може
бути запровадження досвіду старательського видобутку, який ефективно працює в багатьох
країнах світу - Австралії, США, Швейцарії та інших. При цьому слід зазначити, що така
діяльність має відбуватись лише вручну із застосуванням примітивних знарядь праці, а не
засобів гідромеханізації(мотопомп) та різноманітної важкої техніки, тобто окреслити
глибину видобування першими метрами від поверхні. Це сприятиме зменшенню негативних
екологічних наслідків видобування бурштину[6].
Забезпечення раціонального видобутку бурштину повинно починатись з ревізії
потенційно бурштиноносних ділянок та оцінки ресурсів покладів. В зв’язку з незаконним
видобутком бурштину відбуваються зміни запасів бурштину , і тому необхідно виконати
переоцінку запасів бурштину та ранжування об’єктів за їх перспективністю. Такі роботи
можуть бути виконані ІГН НАНУ спільно з іншими організаціями. На цій основі потрібно
виділити і додатково дослідити найбільш перспективні об’єкти.
Важливим завданням є моніторинг стану вищеназваних об’єктів, в т. ч. за допомогою
аерокосмічних методів, з метою переоцінки ресурсів та запасів. Власники земель, де
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виявлений бурштин, можуть створювати спільні підприємства з державними компаніями. В
той же час, потрібно підвищувати відповідальність за порушення таких земель. Штрафи за
такі правопорушення повинні бути суттєво підвищені, щоб нелегальний видобуток був
невигідний. При цьому зникає мережа нелегальної скупки бурштину, але створюються
державні пункти скупки.
Місцеві мешканці, які бажають займатись видобуванням бурштину, повинні
зареєструватись як приватні підприємці, створювати артілі та укладати договори підряду з
підприємствами-власниками ліцензій. Пріоритет тут має бути за підприємствами
бурштинового кластеру з часткою державної власності не менше 50 % [4]. Однак за
ринкових умов учасниками бурштинового ринку можуть бути підприємства з різною
формою власності.
Другою проблемою є питання земельного відводу, яке часто гальмується
бюрократичними перепонами. Тому при плануванні видобутку бурштину потрібно
працювати і над питанням землі, як виділення земельних ділянок, так і договорів щодо їх
використання, видобутку бурштину.
Держава повинна забезпечувати підприємства документацією для ведення робіт,
стежити за виконанням екологічного законодавства. Також нерозробленим питанням є
проблема рекультивації. Після нелегального видобутку бурштину залишається багато вирв,
порушується рослинний покрив та гідрологічний режим, зникають певні види рослин і
тварин. Потрібно провести відповідні дослідження з методики виконання таких робіт і
доручити їх спеціалізованим державним підприємствам з відповідним досвідом.
Основою цивілізованого освоєння покладів бурштину має бути створення
бурштинового кластеру в областях, де відбувається видобування каменю. Слід приділити
увагу розвитку сучасного ювелірного виробництва, враховуючи досвід сусідньої Польщі. Тут
існує 5000 ювелірних фірм, в яких працюють 30 тис. працівників. В Україні ювелірне
виробництво розвивається повільно, практично нема нових дизайнерських розробок,
втрачається досвід ювелірів, які в 90-ті роки виїхали за кордон і працюють нині в сусідніх
державах. Розвиток виробництв з високою доданою вартістю на основі видобутої сировини
дасть можливість поповнити державний бюджет не менше ніж на 1 млрд дол.
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ПРОБЛЕМА СТАНОВЛЕННЯ КОРОСТЕНСЬКОГО ПЛУТОНУ
ТА ЕТАПНІСТЬ ФОРМУВАННЯ РОЗШАРОВАНИХ
ТИТАНОНОСНИХ ІНТРУЗІЙ ГАБРО
О. О. Ремезова, д-р геол. наук, доцент, Інститут геологічний наук НАН України, м. Київ,
Україна, e-mail: titania2305@i.ua
Уперше розроблено модель утворення Коростенського плутону з позицій еволюції густини
магматичного розплаву й появи кумулятивного плагіоклазу та обґрунтовано металогенічну
спеціалізацію плутону на титан. Формування розшарованих інтрузій Коростенського плутону
відбувається в субплатформних умовах і належить до середньопротерозойського етапу активізації.
В умовах стабілізації Східноэвропейської платформи протягом цього етапу періодично відбувалася
тектономагматична активізація платформи, яка виражається у формуванні потужних плюмів,
прогріванні земної кори й утворенні магматичних камер з різними тенденціями до формування
розшарованих серій. Розглядаються дві тенденції виникнення розшарованих титаноносних інтрузій:
кислотно-основна диференціація та “густинна”.

PROBLEM OF КОROSTEN PLUTON FORMATION AND STAGES OF
LAYERED GABBRO TITANIUM-BEARING INTRUSIONS EVOLUTION
Olena Remezova, Institute of Geological Sciences of the National Academy of Sciences of
Ukraine, Kyiv, Ukraine, e-mail: titania2305@i.ua
The model of formation of Коrosten Pluton from positions of density evolution of magmatic melts
and appearance of cumulative plagioclase is for the first time developed and the metallogenic specialization
of Pluton on titanium was explained. Forming of layered intrusions of Коrosten Pluton takes place in subplatform conditions and belongs to the Middle Proterozoic stage of activation. In the conditions of
stabilization of the East-European platform during this stage periodically there was tectonic-magmatic
activation of platform which is expressed in forming of powerful plumes, by warming up of the earth's crust
and formation of magmatic chambers with different tendencies to formation of layered series. Two
tendencies of formation of layered titanium-bearing intrusions are examined: acid-basic differentiation and
“density”.

Коростенський плутон – складні багатофазові тіла пластинопоідбної чи лінзоподібної
форми. Формування Коростенського плутону пов’язане з палеопротерозойським етапом
тектоно-магматичної активізації (1,7-1,8 млрд. років). Становлення плутону відбувалось в
кілька фаз, наслідком кожної з яких було утворення певних відмін порід, кожна з яких
характеризується особливою металогенічною спеціалізацією.
Коростенський плутон розташований поблизу від Волино-Двинського вулканоплутонічного поясу, між двома потужними широтними зонами тектоно-магматичної
активізації (Північноукраїнською та Центрально-Українською),в зоні головних розломів
північно-західного простягання (310–330º), на перетині яких формувались потужні рудоносні
об’єкти. Крім того, в Коростенському плутоні виявлено не менше чотирьох кільцевих
структур, які виражаються в неоднорідно-зональній будові габро-анортозитових масивів, в
дугоподібних зонах облуговування та окварцювання і в зональному розміщенні гранітів
навколо них [3]. Ймовірно, плюм, з яким пов’язане утворення плутону, надалі розпадався на
окремі струмені.
Традиційно становлення Коростенського плутону уявляють як багатофазний
процес(А. А. Полканов, В. С. Соболєв, Ю. В. Кононов, В. П. Бухарєв, О. В. Митрохин) [2, 4,
7, 8, 10]. Наслідком багатофазного становлення плутону є формування кількох базитових
серій; при цьому ця схема існує як у варіанті раннього формування порід крайового
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комплексу, так і більш пізнього, лейкократові відміни часто вважаються пізніми
диференціатами магматичного розплаву.
Серед порід основного складу виділяються анортозити (лабрадорит) і габро-анортозити
– високоглиноземисті породи. Причому останній різновид складає всі крупні масиви
основних порід. Підлегле значення мають габро, габро-норити, а їх рудні (титаноносні)
різновиди зустрічаються ще рідше. Для основних порід характерний яскраво виражений
ідіоморфізм плагіоклазу. Плагіоклаз, зазвичай лабрадор, тут є кумулятивною фазою, хоча
його пізні генерації присутні, спільно з темноколірними, рудними, іноді калішпатами, у
складі інтеркумулюсу. Частка інтеркумулюсу послідовно зростає від чистих анортозитів – до
габрових порід. Але і в останніх, олівін і частина піроксену також є кумулятивними фазами.
Для великих габро-анортозитових масивів, наприклад масиву Кунене, доведена
кумулятивна природа плагіоклазу. Щодо Коростенського плутону, розшифровка його
структури з позицій розшарованості складна.
На основі перерахунку даних складу гірських порід Корорстенського плутону в
нормативно-мінеральний склад, які базуються на 670 хімічних аналізах порід, в т. ч. по
рудних габро, зроблені висновки щодо механізму формування плутону. Темнокольорові
силікати розраховані на склад нормативних піроксенів та олівінів (в т. ч. і для амфібол- і
біотитвмісниих гранітів).
Для основних порід Коростенського комплексу утворюється закономірний, хоча і
досить незвичайний вид конфігурації розподілу фігуративних точок складу порід на діаграмі
AFM(використано її нормативно-мінеральний еквівалент, де до лівого кута віднесена
загальна кількість польових шпатів, правому – нормативних магнезійних силікатів,
верхньому, залізистих силікатів і окисно-рудних нормативних фаз) (рисунок). Фігуративні
точки складу утворюють петлеподібну смугу, нижня гілка якої відображає послідовне
зростання основності залишкових порцій розплаву, при випаданні з нього плагіоклазу. Однак
така форма діаграми не відображає єдиний еволюційний тренд, ним є лише нижня гілка.
Зростання залізистості виразно виявляється лише в залишкових розплавах габрового складу,
коли спільно з плагіоклазом починають випадати і залізомагнезіальні силікати, з переважним
видаленням з розплаву магнію.

Рисунок. Діаграма AFM (Коростенський комплекс)

z1 – всі аналізи (N=630); z2 – усереднені дані, по різновидах порід. R – родоначальний
високоглиноземистий розплав; А – високоглиноземисті базальти Анд; Т – високоглиноземисті
базальти Тонга і Малих Антильських о-вів.
Лівий кут – польові шпати (0,2); верхній кут – залізовмісні мінали, включаючи рудні; правий
кут – магнієвмісні силікати.
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Цифри на графіці: у інтервалах вмісту Al2O3: 1–3 анортозити (1 – > 27; 2 – 27–25; 3 – 25–24); 4–
6 габро-анортозити (4 – 24–22; 5 – 22– 18,7; 6 – 18,7– 17); 7– 9 габро, габро-норити (7 – 17– 16; 8 – 16–
14,5; 9 – 14,5–<14.5). У інтервалах вмісту SiO2, %: 10–13 “гібридних порід” (монцоніти, габро-сієніти,
кварцові сієніти: 10 – <51; 11 – 51–58; 12 – 58–62; 13 – 62–64); 14–17 гранітів (14 – 64–>64 рапаківі,
граніти рапаківіподібні; 15 – пізні фази – Лезниківські, Руськополянські та ін.); 16 – жильні фази:
гранофірові, апліто–пегматоїдні граніти, апліти; 17 – пегматити кришталеносні. 18 – монцоніти і
сієніти малих інтрузій Великовисківського комплексу [5].

Із зростанням тиску знижується активність “тих компонентів розплаву, які містять
тетраедрично координований алюміній” (як плагіоклазовий компонент). Показано, що тиск
сприяє переходу AlIV > AlVI, що і зумовлює ефект зниження активності плагіоклазового
компоненту в розплаві[1].
При появі в мантійній породі незначних в частковому відношенні порцій розплаву,
особливо на глибинах, що перевищують типові глибини генерації нормальної базальтової
магми, ці порції розплаву повинні прагнути до високоглиноземистого складу(вміст
глинозему в межах 18,7–22 %). Таким складом розплав, що генерується, зобов’язаний
плавкому плагіоклазу. Верхньою – по тиску (відповідно, нижньою – по глибині) межею ходу
процесу плавлення, з утворенням високоглиноземистої магми, буде межа стійкості
плагіоклазу. Опинившись, згодом, на вищих рівнях – в товщі кори, ця магма стає нестійкою і
скидатиме надлишок плагіоклазу в кумулят. При цьому змінювалась густина розплаву; він
ставав більш залізистим. У результаті цього процесу, утворюється серія основних порід, від
анортозитів до габро, склад яких представляє закономірний тренд на рисунку (нижня частина
петлі).
Бімодальність Коростенського комплексу, як представляється із досліджень, указує на
два різні типи магми – кислого і основного складу. Процеси генерації обох контрастних магм
можуть мати єдину причину, навіть якщо вони, будучи зв’язаними в просторі, протікають на
різних глибинах (розплав, що породив граніти Коростенського комплексу виник в межах
нижньо-середньокорового резервуару). Затримка, “стояння” магми в корі передбачає
утворення гранітних розплавів. Допущення двох родоначальних магм не висуває вимоги
відмінності їх початкового складу від переважаючих типів порід комплексу – від рапаківі,
близьких до них гранітів і від габро-анортозитів.
В рамках уявлення про існування двох відмін родоначальної магми, версія про
близькість їх складів до двох основних різновидів порід комплексу, здається цілком
ймовірною. Це означає, що розплав, материнський для габро-анортозитової формації
Коростенського комплексу, за складом має бути високоглиноземистим, як анортозити або
габро-анортозити.
Високоглиноземисті базальти –з умістом глинозему від 17 до 22–23 %, тобто менш, ніж
у типових анортозитів (> 24 %) відомі, і притому достатньо широко(Чілійські Анди,
Камчатка, вулканічна дуга Тонга і Антильських островів, Молоді вулканіти Малого Кавказу,
Карпат та ін.). Відправним моментом, що визначає хід еволюції первинного розплаву, у
напрямі зростання основності залишкових порцій магми, при видаленні кумулятивного
плагіоклазу, є спочатку висока глиноземистість цього первинного розплаву, що
підтверджене рядом експериментальних даних.
З габро-анортозитовою формацією Коростенського плутону просторово і генетично
пов’язана велика кількість титанових і фосфор-титанових родовищ і проявів, як
магматичного походження в корінних породах, так і залишкових в корі вивітрювання і
вторинних – розсипних. В зв’язку з цим необхідно розглянути, як в рамках даної моделі
представляються процеси концентрації названих металів. Первинна спеціалізація порід
габро-анортозитової формації на титан проявлена досить слабо, про що свідчать дані
хімічних аналізів. Для толеїтових базальтів океанів різними авторами указується середній
вміст TiO2 – близько 1,4–2,09 %, для континентальних толеїтових базальтів 0,6–2,37 %. Для
островодужных
базальтів
вапняно-лужної
серії
0,8–1,1 %.
У
андійських
високоглиноземистих базальтах концентрація цього оксиду – 1 %, у типових габбро-
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анортозитах Коростенського комплексу – 1,57 %, а в безрудних габро і габро-норитах
піднімається до 3,2 % в середньому. У сублужних і лужних базальтах океанів і континентів
вона помітно зростає до 3–4 %. Декілька виразніше виявляється спеціалізація фосфору. У
базальтах різних провінцій змісту P2O5 зазвичай варіює від 0,1 до 0,5 %. У
високоглиноземистих базальтах Анд складає 0,21 %, у габро-анортозитах Коростенського
комплексу – 0,4 до 0,7 %, а в безрудних габбро – 1,1 %. Проте, для обох елементів говорити
про високу контрастність їх спеціалізації не доводиться. Прямо списувати на таку
спеціалізацію появу таких характерних для габро-анортозитової формації Коростенського
плутону рудних концентрацій не можна.
У подібній ситуації є доречним простежити поведінку титану і фосфору в ході еволюції
габро-анортозитового розплаву. Виключно чітко проявлено прагнення цих елементів
накопичуватися в залишкових порціях магми, спільно з магнієм і залізом, в процесі відходу з
розплаву плагіоклазу, що кристалізується. Ця закономірність відразу ж впадає в очі при
петрографічних і петрохімічних дослідженнях, зокрема, визначає вид головної тенденції
диференціації габро-анортозитового розплаву, вибірки, що відображається у факторній
структурі, першим (найбільш сильним) чинником методу головних компонент, з вагою
47,5 % сумарній дисперсії.
FeO, TiO2, MnO, P2O5, MGO,
Fe2O3
Al2O3, SiO2, CaO, Na2O
Вона простежується і у ряді середніх складів анортозит – габро (таблиця) і повинна
приводити, до збагачення рудними елементами найбільш меланократових порід формації.
Реалізація цього процесу і його спрямованість, загалом, не зобов’язана залежати від
початкового вмісту металів в початковому розплаві. Сам по собі, такий процес концентрації
найчастіше не буде самодостатнім для виникнення промислово значущих концентрацій
металів. Проте він може сприяти посиленню, або запуску інших процесів їх перерозподілу і
накопичення, вже з освітою рудий. Комплекси або серії, в яких процес концентрації метала,
простежується від ранніх фаз до пізніх, і є прямим наслідком направленого фракціонування,
пропонується іменувати динамічно спеціалізованими на метал. Відповідний розподіл металу
– зростання його вмісту в подальшому ряду фаз (фракцій) – іменувати динамічною
спеціалізацією даного комплексу на цей метал.
Для виникнення родовищ фосфор-титанових руд необхідна ще одна умова – наявність
відповідних структурних пасток. В більшості своїй розшаровані інтрузії габро приурочені до
розломів певного орієнтування, “вузлів” перетину розломів, поблизу певних тектонічних
центрів габро-анортозитових масивів, в межах яких формувались титаноносні інтрузії.
Стремигородське і Торчинське родовища розташовані в зоні Центрального розлому при
перетині його з Йосипівською та Рівненсько-Черняхівською зонами. Тишівський і
Меленевський рудопрояви також приурочені до Центральної зони, яка перетинається з
Кіровсько-Кочерівською структурою(з нею ж пов'язаний Пенізевицький рудопрояв). В таких
місцях створювались за рахунок розсування стінок розломів магматичні камери, де
відбувалась диференціація речовини. Чим більш диференційованими є ці тіла, тим більш
вони рудоносні.
В цілому формування Коростенського плутону можна представити у вигляді наступної
схеми з позицій плюм-тектоніки. Спочатку відбувалось формування діапіру і його здіймання
при розтягуючих напругах, які призводили до формування серії магматичних камер при
розвитку плюму. На першому етапі відбувалось укорінення базитових розплавів, з яких
утворились найбільш древні анортозити(рання анортозитові серія за [7]. На другому етапі
вкорінювалась друга порція розплаву. В магматичній камері мали місце процеси
диференціації, і поступово в результаті цього процесу утворювались три шари:
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анортозитовий(головна анортозитова серія за [137], габро і з залишкового розплаву –
найбільш основні породи. Утворення кристалічної фази біля покрівлі інтрузії і більш
щільних, ніж вихідний, розплавів призвело до виникнення циркуляції в магматичній камері.
Враховуючи те, що густина базальтових розплавів близька до густини плагіоклазу, а інколи і
більша за останню, то плагіоклаз буде залишатись у завислому стані в камері, або навіть
спливати. Тому у верхній частині камери можуть формуватись верстви анортозитів.
Частково кристалічний осад буде сповзати по стінках камери, утворюватиме окремі тіла
поблизу її дна. В середній частині камери формуватимуться відміни габро, більше збагачені
на фемічні мінерали. І таких камер могло існувати декілька.
Цей процес забезпечив прогрів земної кори і надалі на третьому етапі вкорінювались
гранітоїдні розплави. Хоча, згідно петрохімічних досліджень можна скоріше передбачити
пульсаційне надходження порцій гранітного розплаву, до того ж збагаченого на флюїди.
Відомо, що граніти Коростенського плутону містять суттєво менше барію, ніж їхні аналоги
на Салминському плутоні, тобто були менш «сухими». В цьому випадку після формування
шару найбільш древніх анортозитів, практично одночасно за рахунок процесів гравітаційної
диференціації та температурно-концентраційних хвиль в камері формувались анортозити і
габроїди.
Коростенський плутон є унікальним за своїм фосфор-титановим зруденінням, на що
вказують численні роботи [4, 7, 11]. Формування плутону пояснюється поєднанням кількох
факторів: 1) стабілізації платформи; 2)наявність сіалічної кори, при переплавленні якої
відбувалось збагачення магматичного розплаву на глинозем; 3) наявність системи розломів,
що контролюють розвиток анортозит-рапаківігранітної формації(зокрема, це діагональні
розломи або розломи азимутів простягання 45 і 315° [12], та ряд інших розломів, що могли
бути підвідними каналами для розплавів та флюїдів, а в подальшому –пастками, де
відбувалась кристалізація магм; значний вплив на ці процеси мала тектоно-магматична
активізація; 4) зміни густини розплавів, що призводили до спливання плагіоклазів та
скидання їх в кумулят; 5)розвиток динамічної спеціалізації на фосфор та титан, механізм якої
описаний вище.
Механізмом становлення плутону є формування по типу розшарованого інтрузиву,
принаймні для габроїдних фаз. Співвідношення гранітів та основних порід потребує
додаткових досліджень.
Щодо утворення розшарованих титаноносних інтрузій, то згідно розробленої автором
геолого-геохімічної моделі [9] цей процес виглядає наступним чином. Спочатку відбувається
укорінення магми в магматичну камеру, яка утворюється в зоні розлому або їх перетину.
Простір її розширюється за рахунок розсування стінок. Надалі відбувається формування серії
основних порід. Зростання основності в серії порід, що послідовно формується, можливе
унаслідок зсуву ліквідусних котектичних ліній системи, під час вступу до неї полівалентних
кислотоутворюючих катіонів. Поле кристалізації каркасних мінералів (польових шпатів,
кварцу) – найкисліших, розширяється. При поступовому додаванні в розплав в процесі його
фракціонування полівалентного кислотного компоненту продукти кристалізації будуть все
більш основними. Для об’єктів, що містять апатит-ільменітові, руди таким компонентом є
фосфор – іони [PO4]3.На цю тенденцію накладається зміна густини розплаву, в результаті
чого має місце гравітаційно-кінетична сегрегація і як наслідок її – формування прихованої
шаруватості.
В залежності від особливостей руху рідини в міжпоровому просторі кристалічного
осадку, в розшарованих інтрузіях можуть утворюватись багаті і бідні відміни руд: 1) за
умови достатнього динамічного і тривалого прояву течій в кумулятних шарах, яке мало
місце як до, так і після ліквації, створюються передумови для диференціації двох рідин після
стадії ліквації. У своєму крайньому вираженні така диференціація може привести до
утворення вельми багатих руд. 2) Інший шлях пов’язаний з проявом у поровому просторі
течій в ослабленому вигляді, і ранньому їх припиненні до початку фази ліквації. У таких
умовах можливості диференціації і відокремлення в просторі силікатної і рудної рідин
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сильно зменшуються, або зовсім виключаються. Зважаючи на обмеження міграційних
можливостей рудної рідини, можуть утворюватись лише убогі і небагаті, переважно
тонковкрапленні руди.
Розшаровані масиви залежно від проявів тих чи інших механізмів їх утворення
поділяються на такі типи: 1) тип, де проявлена переважно кислотно-основна
тенденція(характерний для більшості масивів); 2) тип з “густинною тенденцією”
(Федорівський, Кропивенківський масиви); 3) складний тип, де поєднуються риси першого
типу, характерна циклічність процесу та вплив флюїдів (Юрівський масив).
Слід провести подальші дослідження маловивчених розшарованих інтрузій регіону –
Поромівської, Граби-Меленівської, Видибірської та інших на предмет виявлення багатого
титанового зруденіння та розшифрування закономірностей його формування.
Дослідження розшарованих титаноносних інтрузій габро має важливе практичне
значення. На початок ХХI століття з корінних родовищ в світі видобувалося не менше 26,5 %
загального його видобутку. Перед Україною стоїть завдання освоєння таких родовищ,
враховуючи те, що вони складають 53,6 % всіх балансових запасів родовищ титанових руд
країни. При цьому вони є висококомплексними(Ti, P, V, Sc), ільменіт практично незмінений,
що дозволяє використовувати ільменітовий концентрат як для металургії, так і для хімічної
промисловості. Оскільки в деяких родовищах(Кропивенківське, Давидківське) міститься в
значних кількостях титаномагнетит із вмістом ТіО2 (понад 4 %) і високим вмістом V2O5
(понад 0,6 % ), то такі руди можна ефективно переробляти в руднотермічних печах з
попереднім відновленням титаномагнетитових концентратів. Ванадієвий шлак одержують
дуплекс-процесом в конвертері. Одержаний шлак спрямовують на гідрометалургійну
переробку з отриманням V2O5. Знання механізмів розподілу рудних компонентів та
особливостей мінерального складу дозволить розробити засади їх раціонального
використання.
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ПЕРСПЕКТИВИ НАФТОГАЗОНОСНОСТІ УКРАЇНИ НА ВЕЛИКИХ
ГЛИБИНАХ
Г. І. Рудько, д-р геол.-мінерал. наук, д-р географ. наук, д-р техн. наук, професор, Державна
комісія України по запасах корисних копалин, м. Київ, Україна, e-mail: office@dkz.gov.ua
Енергетична незалежність є важливою складовою стабільного розвитку та безпеки
держави. Україна володіє потужним вуглеводневим потенціалом надр, тому першочерговим
завданням є пошук і розвідка нових родовищ вуглеводневої сировини. Одним з важливих напрямів
нарощення потенційних ресурсів та запасів нафти й газу є освоєння великих глибинних (понад 4500–
5000 м) покладів, оскільки запаси вуглеводнів на малих і середніх глибинах у багатьох регіонах
значною мірою вичерпані. На території України головні перспективи відкриття покладів нафти й
газу на великих глибинах сьогодні пов’язуються з Дніпровсько-Донецькою западиною (ДДЗ) і
Передкарпатським прогином.

UKRAINE HYDROCARBON POTENTIAL AT GREATER DEPTHS
Rudko G., State Commission of Ukraine on Mineral Resources, Kyiv, Ukraine, e-mail:
office@dkz.gov.ua
Energy independence is an important component of stable development and security of the country.
Ukraine has a high potential of hydrocarbon resources, consequently the priority tasks are prospecting and
exploration of new hydrocarbon deposits. One of most important ways to increase potential oil and gas
resources is to develop large (over 4500–5000 m) deep deposits, whereas hydrocarbons reserves within
small and medium depths are considerably exhausted in many regions. In Ukraine major prospects to
discover oil and gas fields at large depths are currently associated with the Dnieper-Donets Basin (DDB)
and the Fore-Carpathian Depression.

Нафтогазова промисловість України сьогодні, без сумніву, відіграє ключову роль не
лише у складі вітчизняного паливно-енергетичного комплексу, а й усієї економіки загалом.
Забезпечення достатнього рівня розвитку нафтогазового комплексу виступає необхідною
умовою стабільного розвитку будь-якої країни. Оскільки сьогодні Україна значною мірою
залежить від імпорту енергоресурсів, насамперед, природного газу, першочерговим
завданням для нашої країни є пошук нових джерел енергетичного забезпечення.
Україна – доволі значна нафтогазодобувна держава з потужним вуглеводневим
потенціалом надр. Її відомі газові й нафтові родовища відігравали велику роль у паливноенергетичному комплексі колишнього Радянського Союзу.
Нафтогазоносність регіонів України обумовлена особливостями їх геологічної будови,
геодинамічною еволюцією. Багато дослідників підтвердило також зв'язок між тектонікою
літосферних плит і закономірностями розміщення родовищ вуглеводнів. У різних регіонах
було встановлено, що зони нафтогазонакопичення приурочені до глибинних розломів,
найактивніших у сучасну епоху.
Загалом, в Україні виділяють три нафтогазоносні регіони: Східний (ДДЗ, Донбас),
Західний (Волино-Подільська плита, Передкарпаття, Карпати, Закарпаття) і Південний
(Переддобруджя, Причорномор'я, Крим, відповідні сектори акваторій Чорного й Азовського
морів) [1]. Площі цих нафтогазоносних регіонів разом становлять 488 700 км2 – 81 %
загальної території України. На сьогодні в межах цих регіонів відкрито 400 родовищ нафти і
газу, 28 з яких мають видобувні запаси від 30 до 700 млрд м3. Стратиграфічний діапазон
нафтогазоносності відповідає величезному хроностратиграфічному інтервалу, що включає
верхній протерозой і фанерозой, глибинний діапазон досягає 6 000 м.
Майже половина запасів газу знаходиться в родовищах, які перебувають на кінцевій
стадії розробки. Близько 90 % експлуатаційного фонду свердловин, що забезпечують понад
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70 % газовидобування, сконцентровано саме в них. Значну кількість продуктивних пластів не
розробляють через очікування впровадження новітніх технологій і підвищення коефіцієнта
конденсатовіддачі [2].
Освоєння великих (понад 4500–5000 м) глибин є одним із важливих напрямків
нарощення потенційних ресурсів та запасів нафти і газу, оскільки запаси вуглеводнів на
малих і середніх глибинах у багатьох регіонах значною мірою вичерпані.
На території України основні перспективи відкриття покладів нафти і газу на великих
глибинах сьогодні пов’язуються з Дніпровсько-Донецькою западиною (ДДЗ) і з
Передкарпатським прогином.
Основна частина покладів вуглеводнів в ДДЗ на глибинах понад 4–5 км приурочена до
поліфаціальних піщаних порід нижнього карбону.
З виявлених більш чим 245 родовищ нафти й газу, промислова нафтоносність
встановлена до глибини 5100 м (Карайкозівське родовище), газоносність – до 6300 м
(Перевозівське родовище). Родовища із скупченнями вуглеводнів на глибинах понад 5000 м
зосереджені в основних нафтогазоносних районах западини, що приурочені до центральної
приосьової і крайових зон грабену.
Встановлено наявність двох і більше продуктивних горизонтів в породах
докембрійського кристалічного фундаменту на Північному борті ДДА, представленого
гранітами та іншими утвореннями.
Для розширення доказової бази пошуку продуктивних докембрійських пасток
проаналізовано та систематизовано основні геологічні закономірності результативного
випробування докембрію на Хухрянському, Юліївському та Коробочкинському пошуковорозвідувальних полігонах, які були пілотними ділянками його вивчення. Основні риси
будови полігонів і характерні параметри виявлених на них продуктивних резервуарів
наведено в роботі [3].
Аналіз результатів ГДС по свердловинах центральної частини північного борту ДДЗ
свідчить, що для ефективного виявлення колекторів в кристалічних породах потрібний
комплексний підхід. Отримані результати випробувань перспективних об'єктів в породах
кристалічного фундаменту вказують на необхідність проведення дослідних робіт для оцінки
їх ефективної проникності за даними геофізичних методів, оскільки навіть при значній
пористості притоків часто не спостерігається. Необхідно визначити напрями, по яких чіткіше
проявляються підлягаючі аналізу зміни та провести кореляцію розрізів свердловин по
площах, де отримано припливи вуглеводнів з порід фундаменту.
На наявність рідких вуглеводнів у глибокозанурених горизонтах (5–8 км)
Передкарпатського прогину вказує і відсутність закономірних змін геохімічних показників
нафти залежно від глибини її залягання. Пошуки глибокозанурених вуглеводневих покладів
в Українському Передкарпатті почалися з буріння св. 1-Луги (глибина 6266 м)
і 1-Шевченково (7524 м). Під час буріння останньої в інтервалі тріщинуватих пісковиків
(7014–7022 м, пластовий тиск близько 120 МПа, температура –170оС) нижньої крейди мали
місце інтенсивні нафтогазопрояви. У шліфах порід з даного інтервалу спостерігаються
порові та тріщинно-кавернозно-порові колектори, у тріщинах і кавернах яких знаходились
нафта або бітуми. Особливої уваги заслуговують горизонти тріщинуватих пісковиків в
інтервалах 7420–7380, 7360–7320, 7070–6945, 5960–5900, 5630–5550 м, відкрита пористість
яких змінювалася від 5–7 до 11–13 %, нафтонасиченість – близько 60%.
Припливи нафти на глибинах понад 5 км одержали із свердловин 2-Новосхідниця
(5476–5984 м), 1-Північна Завода (5704–5797 м), 17-Семигинів (5200–5245 м) та ін.
Нафтогазоносність стратиграфічних комплексів автохтону Карпат трактується
дослідниками неоднозначно. Одні з них вважають, що платформний автохтон Карпат є
регіонально нафтогазоносним. На їх думку матеріали досліджень свідчать, що основним
перспективним районом Карпатського автохтону є південно-західний район піднасуву у
смузі, що прилягає до Передкарпатського розлому, який з амплітудою близько 3 км ділить
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форланд на дві частини: припідняту (мезозой знаходиться на глибині 0,3–3,0 км) і опущену
(4–15 км) [4].
В опущеній частині на основі даних сейсморозвідки та гравірозвідки виділено ряд смуг
антиклінальних складок, одна з яких, а саме Лопушнянсько-Петровецька містить
Лопушнянське нафтогазове родовище, яке є реальним свідченням високої перспективності
південно-західного району автохтону Українських Карпат. Зі свердловини Лопушна–3 у
1984 р. були отримані промислові припливи високоякісної нафти з відкладів сеноманського
ярусу верхньої крейди з глибини 4200 м. Цим вперше довели нафтогазоносність автохтону
Більче-Волицької зони Передкарпатського прогину [5].
З метою деталізації геологічної будови вищевказаних перспективних регіонів доцільно
провести регіональні тематичні дослідження [6]. Методика дослідження – проведення якісної
і кількісної оцінок перспектив нафтогазоносності. Якісну оцінку перспектив
нафтогазоносності провести на основі таких критеріїв: структурного, літологічного,
палеоструктурного та даних нафтогазоносності, а також аналізу геологічного розвитку і умов
осадконакопичення, вивчення та узагальнення просторової зміни і закономірностей
поширення скупчень нафти і газу. На основі такої оцінки будуть виявлені першочергові
перспективні об′єкти, дана їх кількісна оцінка.
За попередніми підрахунками успішне освоєння вуглеводневого потенціалу великих
глибин дозволить найближчим часом значно збільшити видобуток нафти і газу, щоб в
перспективі повністю забезпечити енергетичну незалежність України.
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СЦЕНАРІЇ НАРОЩУВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
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Обговорено питання енергетичної безпеки України як однієї з ключових умов стабільного
існування та економічного зростання нашої незалежної держави. Наявний ресурсний потенціал
може повністю забезпечити потреби України в разі термінового нарощення ресурсної бази як
традиційного, так і нетрадиційного газу.

SCENARIOS OF ENERGY POTENTIAL GROWTH IN UKRAINE
G. Rudko, State Commission of Ukraine on Mineral Resources, Kyiv, Ukraine, e-mail:
office@dkz.gov.ua
The issues of Ukrainian energy security were mentioned. It is one of crucial conditions for
sustainable existence and economic growth of our independent country. Actual resource potential can
entirely meet the requirements of Ukraine in case of urgent increase of resource base of both conventional
and unconventional gas.

Нафтогазова промисловість України сьогодні, без сумніву, відіграє ключову роль не
лише у складі вітчизняного паливно-енергетичного комплексу, а й усієї економіки загалом.
Забезпечення достатнього рівня розвитку нафтогазового комплексу виступає необхідною
умовою стабільного розвитку будь-якої країни. Оскільки сьогодні Україна в значній мірі
залежить від імпорту енергоресурсів, насамперед, природного газу, першочерговим
завданням для нашої країни є пошук нових джерел енергетичного забезпечення, зокрема і за
рахунок нетрадиційних типів вуглеводневої сировини.
Наша держава має значні запаси газу, як традиційного, так і нетрадиційного, які в
основному залишаються невикористаними.
Більшість відомих крупних родовищ газу та нафти було відкрито у 1950–1960 рр. Це
дало змогу в 1960–1970 рр. Україні вважатися однією з провідних видобувних держав
Європи. Пік видобутку нафти і газу був досягнутий в 1970-х рр.: в 1972 р. було видобуто
14,5 млн т нафти з конденсатом, в 1975–1976 рр. максимальний обсяг видобутку газу склав
68,3 млрд м3 газу. Після цього обсяги видобування пішли на спад.
Загалом, в Україні виділяють три нафтогазоносні регіони: Східний, Західний і
Південний, в межах яких відкрито близько 400 родовищ нафти та газу, стратиграфічний
діапазон нафтогазоносності охоплює розущільнені архейсько-нижньопротерозойські
кристалічні породи і майже весь фанерозой від кембрію до неогену включно, глибинний
діапазон сягає 6 км. Загальні запаси вуглеводнів у них становлять понад 1 млрд т.
На сьогодні більшість великих родовищ знаходиться на завершальній стадії розробки.
Виснаженість запасів складає до 85–95 %, проте слід відмітити низьку якість розвіданих
запасів. Біля 100 нових родовищ відкритих в період 1975–2010 рр. є незначними за запасами,
або знаходяться на великих глибинах.
Ступінь реалізації початкових потенційний ресурсів по Україні становить всього
37 %, з них – Західний нафтогазоносний регіон освоєний всього на 45 % від його початкових
ресурсів, Східний на 58, а Південний всього на 8.
Динаміка видобутку вуглеводнів та приросту запасів в Україні за останні роки дещо
зменшилась. В даний час Україна виробляє близько 20 млрд м3 природного газу, що є
недостатнім для задоволення наявного внутрішнього попиту, що складає біля 55 млрд м3.
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З українських надр в цілому видобуто близько 396,4 млн т нафти і конденсату та
близько 1,9 трлн м3 вільного газу.
Офшорний видобуток газу в Україні розвивався і на шельфі Чорного моря. Запаси
газу на глибоководних ділянках шельфу Чорного моря (максимальна глибина 2000 м)
попередньо оцінені в 4–13 трлн м3. Проте корективи в плани внесла окупація Криму Росією і
на даний час розробка цих родовищ Україною неможлива.
Енергетична стратегія України передбачає суттєве зростання внутрішнього
виробництва. Однією з ключових проблем є забезпечення регулярного приросту запасів
нафти і газу, який покривав би обсяг видобутих вуглеводнів в Україні. Для суттєвого і
швидкого нарощування видобутку нафти і газу в Україні необхідно відкриття крупних і
значних за запасами (більше 30 млн т у. п.) родовищ на великих глибинах та слабо освоєних
територіях.
Особливо гостро сьогодні стоїть питання видобутку вуглеводнів з покладів
нетрадиційного типу, зокрема газу ущільнених порід, сланцевого газу, газу-метану вугільних
родовищ, сланцевої нафти та газогідратів.
Прогнозні ресурси цих нетрадиційних вуглеводнів в Україні становлять: сланцевого
газу 1–1,5 трлн м3, газу щільних порід в Західному регіоні – 1–2 трлн м3, в Східному регіоні –
3–8,5 трлн м3, загальні ресурси метану вугільних родовищ – 1,8–12 трлн м3, ресурси газу
глибоководної частини шельфу Чорного моря – 4–13 трлн м3, прогнозні ресурси гідратного
газу в українському секторі Чорного моря – 7 трлн м3.
Слід підкреслити, що картина ресурсної бази нетрадиційного газу України є досить
різноманітною, враховуючи підрахунки, зроблені різними науковими інститутами та
енергетичними агенціями.
Розглянемо коротенько геологічні особливості територій, перспективних на газ
сланцевих товщ і ущільнених порід.
До найбільш перспективних на газ сланцевих і ущільнених порід палеозою
Дніпровсько-Донецької западини відносяться чорносланцеві товщі верхньодевонського та
кам'яновугільного віку. Потужність чорносланцевих товщ девону і карбону тут досягає
1000 м, глибина їх залягання – 2–4 тис. м.
Найбільш перспективною ділянкою на газ ущільнених порід в межах ДДЗ є Юзівська,
площею 7886 км2. Потенційні ресурси на ділянці складають 116 млрд м3 традиційного газу та
3,5 трлн м3 нетрадиційного газу. У травні 2012 року право на розробку Юзівської площі,
отримала компанія Shell, проте в 2015 р. вийшла з угоди через форс-мажорні обставини.
Ще однією перспективною ділянкою є Слобожанська, розташована поруч з Юзівською.
Потенційні ресурси на ділянці складають 281,3 млрд м3 традиційного газу та 2 трлн м3
нетрадиційного газу.
Щодо перспектив Західного нафтогазоносного регіону на нетрадиційний газ, то вони
пов'язані перш за все з нижньодевонськими та силурійськими товщами Волино-Подільської
плити, зокрема Львівського палеозойського прогину, який є безпосереднім продовженням
Люблінського басейну. проведення геологорозвідувальних робіт на поклади газу сланцевих
товщ намічено на Олеській перспективній ділянці, площею 6324 км2. Максимальна
потужність відкладів становить 640 м. Глибини залягання перспективних (продуктивних)
горизонтів змінюються від 1500 до 3000 м. Потужність перспективних (продуктивних)
горизонтів коливається від 25 до 100 м. Прогнозні ресурси нетрадиційного газу в межах
Олеської площі складають 1–2 трлн м3 газу. У 2013 році Україна і компанія Chevron
підписали угоду про видобуток газу на Олеській ділянці, проте у зв’язку з припиненням
діяльності компанії на території України, вона оголосила про вихід з угоди.
У Складчастих Карпатах перспективи видобування вуглеводневого газу зі
слабопроникних порід на невеликих глибинах пов'язують з товщами спаської і шипотської
світ нижньої крейди та верхньокрейдяними (стрийськими) відкладами.
Однією з причин падіння буріння свердловин і відповідно зменшення обсягів
видобутку є чинне податкове навантаження в Україні. Порівняльний аналіз рентних ставок
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на видобуток нафти і газу в країнах ЄС та Україні демонструють надзвичайно високий рівень
ренти в нашій країні, що робить видобуток вуглеводнів нерентабельним. Західні інвестори
зацікавлені у ризикових інвестиційних проектах, що передбачають великі капіталовкладення
та пошукове буріння, проте за умови високої прогнозної оцінки перспективних ресурсів.
Таким чином враховуючи енергетичну залежність України, успішний досвід видобутку
нетрадиційного газу деякими країнами, досить оптимістичні прогнозні ресурси нашій країні
важливо розпочати власний видобуток газу з нетрадиційних покладів, щоб зрозуміти доцільність
таких робіт, виходячи з наявних запасів газу, економічних показників, собівартості видобування
відносно ціни на цей вид сировини, та екологічних наслідків такої діяльності. Стимулювання
розвитку газодобувної галузі є одним з пріоритетних напрямів державної політики.

267

УДК 553.04

КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАПАСІВ І РЕСУРСІВ КОРИСНИХ КОПАЛИН
ДЕРЖАВНОГО ФОНДУ НАДР УКРАЇНИ ТА УЗГОДЖЕННЯ
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Наведено зіставлення Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду
надр України з класифікаційними системами PRMS та РКООН-2009. Викладено принципи їх
узгодження та гармонізації з українською Класифікацією запасів і ресурсів корисних копалин
державного фонду надр.
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This article provides a comparison of the Classification of reserves and mineral resources the
statefund of mineral resources with classification systems PRMS and UNFC-2009. The principles of
comparison and harmonization of Ukrainian classification of reserves and mineral resources of the state
subsoil fund.

У зв’язку з глобалізацією ринків мінерально-сировинних та енергетичних ресурсів у
світі визначилась тенденція до зменшення кількості класифікаційних систем та розроблення
єдиної Класифікаційної системи запасів і ресурсів корисних копалин для опрацювання
Глобального Кодексу звітності щодо користування надрами Землі.
На міжнародному рівні відзначається ряд найбільш відомих Класифікаційних систем,
що застосовуються та використовуються для підрахунку і геолого-економічної оцінки
запасів вуглеводнів, у тому числі:
– Рамкова класифікація ООН викопних енергетичних і мінеральних запасів і ресурсів
2009 року (РКООН–2009);
– Система управління вуглеводневими ресурсами (PRMS);
268

– Класифікація запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр України.
Класифікацією України кількості (запаси і ресурси) корисних копалин
розподіляються (класифікуються) аналогічно до Міжнародної Класифікаційної системи за
трьома критеріями (вимірами або вісями) (рис. 1):
– за промисловим значенням, що визначається економічною рентабельністю і
соціально-екологічною здійснимістю розробки – ідентифікується першою цифрою коду
класу і показується на вертикальній осі – Е;
– за ступенем техніко-економічного вивчення і підготовленості до розробки –
ідентифікується другою цифрою коду класу і показується на похилій осі – F;
– за ступенем геологічного вивчення – ідентифікується третьою цифрою коду класу і
показується на горизонтальній осі – G.
У структурі геологорозвідувального процесу Класифікацією України виділяється три
стадії геолого-економічної оцінки родовищ нафти і газу, що кореспондуються із стадіями,
виділеними міжнародними класифікаціями:
– початкова геолого-економічна оцінка ГЕО-3 – Scoping Study;
– попередня геолого-економічна оцінка ГЕО-2 – Prefеаsibility Study;
– детальна геолого-економічна оцінка ГЕО-1 – Fеаsibility Study.

Рис. 1. Рамкова класифікація Організації Об’єднаних Націй викопних енергетичних і мінеральних
запасів і ресурсів корисних копалин 2009 року (РК ООН-2009)

Принципи узгодження та гармонізації Системи управління вуглеводневими
ресурсами (PRMS – Petroleum Resources Management System) і Класифікації України по
запасах корисних копалин.
У ряді країн застосовується Класифікаційна система PRMS. Цією Класифікаційною
системою виділяються категорії видобувних запасів: Достовірні, Вірогідні і Можливі запаси.
Достовірні запаси підраховуються на достатньо вивчених ділянках покладів. Вірогідні запаси
підраховуються на менш вивчених ділянках покладів, наближених до покладів з
достовірними запасами. Можливі запаси підраховуються по відкладах з доведеною
продуктивністю на площах, які перебувають в подібних пластових умовах з виявленими
покладами. Ресурси оцінюються у відкладах з недоведеною продуктивністю в межах
нафтогазоносних і перспективних провінцій.
Зіставлення вітчизняної Класифікації запасів з Класифікаційною системою PRMS дає
підстави виділити достовірні запаси, що відповідають запасам класів 111 + 121 + 122 Класифікації
запасів України. Вірогідні запаси загалом прирівнюються до суми запасів і ресурсів класів 111 +
121 + 122 + 332 + 333 (ресурси частково – 50 %). Можливі запаси загалом прирівнюються до суми
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запасів і ресурсів класів 111 + 121 + 122 + 332 + 333. При цьому межа між вірогідними і
можливими запасами проходить по категорії С3 Класифікації України.
У Класифікаційній системі PRMS найбільш вивчена частина запасів об’єднана під
назвою “достовірні запаси”. Достовірні запаси поділяються на категорії: розбурені, що
розробляються, і, що не розробляються. Перша з них відповідає нашому класу 111 (у радіусі
дренування або 500 м), які виділяються по покладах, що розбурені і здійснюється видобуток.
Друга категорія, яка ймовірно характеризує частини дорозвіданих покладів і введені в
дослідно-промислову розробку, відповідає класу 121(у радіусі дренування або 500 м). Третю
категорію певною мірою можна прив’язати до запасів, підрахованих по дорозвіданих
покладах, параметри яких вивчені за даними ГДС, вимірів у свердловинах (випробування) і
аналізів зразків керну та частково встановлені на основі достатньо впевненої екстраполяції.
Така можливість у нашій Класифікації передбачається для запасів класу 122, які можуть бути
виділені в межах невивченої частини покладу, екстрапольованої від розвідувальних
свердловин на відстань рівну двом “крокам” передбачуваної мережі видобувних свердловин
(у радіусі 500 м).
Умовні ресурси вуглеводнів Класифікаційної системи PRMS підраховуються по щойно
відкритих покладах (отримано приплив вуглеводнів при випробуванні або свердловина
щойно введена у пробну експлуатацію) відповідає класам 121+122 (у радіусі 500 м) та для
частини покладів, параметри яких встановлюються за геологічними даними (ГДС) і на основі
екстраполяції, здебільшого ця категорія відповідає класу 332 української Класифікації.
Ресурси вуглеводнів не відкритих покладів Класифікаційної системи PRMS
виділяються на передбачуваних покладах в районах з доведеною продуктивністю. Ці ресурси
за своєю суттю відповідають сумі класів 333+334. Ресурси, що передбачаються в межах
перспективного району, продуктивність якого ще не доведена практично, повністю
відповідає класу 334 Класифікації запасів України.
Наведене зіставлення Класифікаційних систем (рис. 2) є доволі умовним щодо поділу і
оконтурювання достовірних, вірогідних і можливих запасів.
ДКЗ України
Розробляються /
Production
Запаси
Reserves
1P
111+121+122
Proved
Достовірні

1С
121+122
Probable
Вірогідні
211,
222(С2пзб)
221, 222
Unrecoverable

331
332
333
334

Unrecoverable/Невидобувні
Range of Uncertainty/Діапазон вірогідності

Рис. 2. Розподіл запасів і ресурсів вуглеводнів у Класифікаційній системі PRMS і ДКЗ України
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Зіставлення Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду
надр України та РКООН (2009). Організація Об’єднаних Націй у поточний час проводить
активну роботу, спрямовану на впровадження Рамкової Класифікації ООН (РКООН-2009)
для всесвітнього використання як єдиної Класифікації для всіх корисних копалин.
На рисунках 1 та таблиці 1 зображене зіставлення Класифікації запасів і ресурсів
корисних копалин державного фонду надр України з Класифікацією РКООН-2009. Серед 40
класів, що виділяються РКООН, у Класифікації України використовуються лише 9. У той же
час, використання всіх можливостей, що передбачені РКООН-2009, обмежуються
законодавчою базою України.

Відоме родовище

Класифікація
України
Вилучені
кількості

Вилучені
кількості

Класи РКООН-2009,
які визначено категоріями і підкатегоріями
Товарна продукція
Нетоварна продукція

Клас

Потенційне
родовище

Загальна початкова кількість продукції в пласті

Таблиця 1. Рамкова Класифікація ООН-2009 викопних енергетичних і мінеральних запасів і ресурсів
корисних копалин і вірогідні класи за Класифікацією України

Підклас

Видобувні
Затверджений до
Комерційні проекти
розробки
Обґрунтований
для розробки
Очікуючий
Можливо комерційні
розробку
Розробка
проекти
затримана
Розробка не
Некомерційні
визначена
Розробка не
проекти
життєздатна
Додаткові кількості в пласті
Геологорозвідувальні
проекти

структура

Додаткові кількості в пласті
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УДК 550.72

БЕЗКИСНЕВИЙ ПЕРІОД В ІСТОРІЇ ЗЕМЛІ ТА ЖИТТЯ В НЬОМУ
Г. І. Рудько, д-р геол.-мінерал. наук, д-р географ. наук, д-р техн. наук, професор, Державна
комісія України по запасах корисних копалин, м. Київ, Україна, e-mail: office@dkz.gov.ua
Розглянуто розвиток планети Земля в контексті її становлення, зародження первісної
атмосфери та гідросфери. Головні етапи еволюції атмосфери відбулися в археї. Описано можливі
механізми зародження життя, їх вплив на формування та зміни навколишнього середовища. Надано
коротку характеристику найдревнішим відкладам, складеним археобактеріями та ціанобактеріями.
В археї розвиток аноксигенного, а потім оксигенного фотосинтезу внаслідок високої біологічної
активності прокаріотів поступово перетворив анаеробну відновну атмосферу в аеробну кисневу,
давши поштовх для розвитку нових досконаліших мікроорганізмів – еукаріотів.

ANOXIC PERIOD IN THE HISTORY OF EARTH AND LIFE IN IT
Rudko G., State Commission of Ukraine on Mineral Resources, Kyiv, Ukraine, e-mail:
office@dkz.gov.ua
We consider the development of the Earth in the context of its formation, the birth of the original
atmosphere and hydrosphere. The main stages of the evolution of the atmosphere occurred in archaea.
Describes the mechanisms of the origin of life, their impact on development and environmental change. A
brief description of the most ancient sediments composed arheobakteriyamy and cyanobacteria. In archaea
development anoxic and then oksyhennoho photosynthesis due to high biological activity gradually
transformed anaerobic prokaryotes restorative atmosphere aerobic oxygen, giving new impetus to the
development of more sophisticated micro-organisms – eukaryotes.

Дослідження раннього етапу розвитку нашої планети є одним з найбільш цікавих і
важливих завдань, які дозволяють зрозуміти механізм формування тих чи інших життєвих
форм та екосистем, їх роль та вплив на зміну умов навколишнього середовища.
Основною метою вивчення докембрійських порід (вік понад 2,5 млрд р. тому) було і є
встановлення умов, які панували на поверхні Землі протягом перших двох мільярдів років її
історії. Нещодавні значні досягнення в галузі геохімії ізотопів і геохімічного мікроаналізу
дозволили по новому поглянути на перші декілька сотень мільйонів років історії Землі, і
відсунули часові рамки виникнення первинного життя на більш ранній термін.
Земля відразу після свого утворення (біля 4,6 млрд р. тому) була порівняно холодним
космічним тілом – температура в її надрах ніде не перевищувала температуру плавлення
речовини. Вона мала досить однорідний склад, не існувало ні ядра, ні земної кори. Повітря
було гарячим, густим, насиченим парами, сповненим пилу і попелу, в його складі
переважали вуглекислий газ та водяна пара, зі слідами азоту і сполук сірки.
Атмосфера виникла в початкові періоди формування земної кори. Існують дві гіпотези
її утворення. Припускають, що початок цього процесу поклало виділення газів при зіткненні
планетозималей. Атмосфера розглядається як похідна первинного матеріалу, що залишився
від спрощених флюїдів, які колись оточували розплавлену Землю. За другою гіпотезою,
атмосфера розглядається як вторинне утворення, що виникло при вивільненні легких
хімічних елементів і сполук з лави, що вивергалась на земну поверхню. Завдяки цій лаві була
створена первинна земна кора.
Склад цієї атмосфери значно відрізнявся від сучасної і складався в основному з газів,
що накопичуються в атмосфері від дегазації верхньої мантії. Окис вуглецю (СО), двоокис
вуглецю (СО2), водяна пара (H2O), метан (СН4), невелика кількість азоту (N), і водень (Н)
переважали в газовому складі, також виділялися H3BO3, NH3S, H2S, HCl, HF та невелика
кількість інертних газів. Атмосфера мала відновний характер і була практично позбавлена
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вільного кисню, незначна його частина виникала в верхніх шарах атмосфери в результаті
дисоціації молекул вуглекислого газу і води.
Про відсутність кисню в стародавній атмосфері і океані свідчить наявність у великій
кількості не тільки в вивержених, але і в осадових гірських породах елементів і сполук, що
не зазнали окислення.
Походження вод гідросфери так само нерозривно пов'язане з історією летючих
речовин. Виділення останніх взаємопов’язане з магматичними процесами, тобто кожний
вилив базальтової або андезитової лави виносив на поверхню Землі певну порцію води.
Кількість такої ювенільної води при виверженнях сучасних вулканів коливається зазвичай в
межах 3–5 %, а в ряді випадків до 8 % по відношенню до маси вивержених порід.
Поверхня новонародженої Землі перевищувала 100 °С і вода деякий час в
пароподібному стані формувала атмосферу. При падінні температури нижче 100 °С, що
ймовірно відбувалося в полярних областях, почалася конденсація води і утворення
первинних водойм. Умови поверхні планети стали набувати ознак широтної зональності в
зв'язку з особливостями розподілу сонячної радіації.
Поява гідросфери та атмосфери стала однією з ключових подій в історії Землі. Їх
розвиток ускладнив і диференціював процеси, що протікають в земній корі. Активно
відбувалися процеси перетворення гірських порід на земній поверхні. У безкисневій
атмосфері процес вивітрювання протікав вельми своєрідно в обстановці підвищених
температур і високої кислотності природних вод і атмосфери.
Отже появі життя та формуванню біосфери передували такі умови навколишнього
середовища [1]: інтенсивний вулканізм, висока радіація, постійне перетворення первинної
кори, низькорельєфна поверхня, щільна вторинна атмосфера з потужним вмістом
парникових газів, практично повна відсутність вільного кисню та відповідно захисного
озонового шару, мілководна гідросфера з високими концентраціями вулканічних газів та
іонів важких металів у воді.
На космічному етапі (4,1–3,8 млрд років тому) Земля і вся Сонячна система разом з нею
ще остаточно не сформувались, проте щодня атакувались астероїдами і кометами. Завдяки
безперестанному бомбардуванню земної поверхні кометами і метеоритами 4 млрд років
тому, в епоху початкового формування планети, великі кратери,що виникали після зіткнень,
не тільки містили воду і основні хімічні будматеріали для життя, але й служили прекрасними
тиглями, в яких ці речовини концентрувалися і готувалися до створення перших
найпростіших організмів.
Перші докази життя на нашій планеті простежується починаючи приблизно 100 млн
років після її виникнення. Породи, що є одновіковими з першими живими організмами, ще
не розкриті в відслоненнях, і дістатися до них, можливо, вдасться в майбутньому шляхом
буріння глибоких свердловин. Геологічний розріз найдавніших осадових порід Землі
свідчить, що вони утворилися за участю бактерій.
Бактеріальне життя колонізувало вулканічні гірські породи незабаром після їх
підводного виверження майже 3,56 млрд років тому. Колонії бактерій активно розчиняли
субстрат з вулканічного скла, щоб витягувати поживні речовини, утворюючи тунелі з
трубчастих структур.
Різноманітні типи мікроорганізмів, включаючи фототрофів і хемотрофів, мешкали
серед прибережних вулканічних відкладів, що омивалися гідротермальними джерелами.
Гідротермальні рідини виступали в якості джерела живлення для хемотрофних
бактеріальних спільнот і таким чином сильно впливали на їх розвиток і поширення. Насичені
кварцом гідротермальні рідини також внесли свій вклад в швидку фосилізацію
мікроорганізмів і скам’яніння осадів, фіксуючи різноманітність бактеріального життя.
Синтез кисню був першою хімічною реакцією, якою скористалися протобілки, щоб
вижити. Але цей механізм продукування кисню здійснювався не в результаті
випромінювання Сонця, а шляхом використання теплової енергії вулканів.
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Перші примітивні бактерії отримували енергію за рахунок хемосинтезу (синтез
органічних речовин з вуглекислого газу за рахунок енергії окислення аміаку, сірководню і
інших речовин). Одними з таких представників вважаються археї-метаногени [2]. Вони
отримували енергію, відновлюючи вуглекислий газ до метану за допомогою молекулярного
водню:
4Н2+СО2→ СН4 + 2Н2О.
Потрібну кількість водню вони отримували в земній корі (в результаті реакції
перегрітих гірських порід з парами води), а вуглекислий газ постійно надходив з надр в
атмосферу (наприклад, при виверженнях вулканів).
З'явилися вони близько 3,8-4,1 млрд років тому і були надзвичайно термостійкими
організмами. Однак активність метаногенів на древній Землі, можливо, була обмежена –
лімітуючим фактором міг служити, наприклад, дефіцит молекулярного водню.
Протягом першого мільярда років існування прокаріотної біосфери (приблизно від
4,1 до 3,2 млрд років тому) одні за іншими з'являлися нові форми мікробів і нові способи
отримання енергії.
Механізм фотосинтезу бактерії виробили, коли температура на поверхні Землі
знизилася і живому, щоб вижити, довелося шукати інше джерело енергії. У числі перших
з'явився безкисневий (аноксигенний) фотосинтез. Його освоїли бактерії – предки нинішніх
зелених, пурпурних і ціанобактерій.
Аноксигенні фотосинтезуючі бактерії навчилися використовувати енергію сонячного
світла за допомогою особливих світлочутливих молекул – бактеріохлорофілів і пов’язаних з
ними білкових комплексів.
Виникнення аноксигенного фотосинтезу було великим кроком вперед. Живі істоти
отримали доступ до невичерпного джерела енергії – сонячного світла. Проте їх залежність
від дефіцитних хімічних речовин, що надходять із земних надр, при цьому все-таки
збереглася. Справа в тому, що для фотосинтезу одного світла мало – потрібна ще яка-небудь
речовина, від якого можна відірвати електрон (це називається “фотоокислення”).
У найпростішому випадку в ролі донора електрона при фотосинтезі виступає сірководень.
В результаті діяльності аноксигенних фотосинтетиків сірководень перетворюється в сірку (S)
або сульфат (SО42-).
В результаті на планеті активно накопичувались метаном та сульфатами. Це сприяло
появі мікроорганізмів, здатних окисляти метан за допомогою сульфатів. Це були не просто
мікроби, а симбіотичні мікробні спільноти, що складалися з архей і бактерій. Археї окисляли
метан, а бактерії відновлювали сульфати, причому обидва процеси були якимось чином
пов'язані між собою в нерозривне ціле.
Результатом окислення метану був вуглекислий газ, необхідний всім автотрофам, а
результатом відновлення сульфатів – сірководень, який із задоволенням використовували
фотосинтетики. Цикли замикалися, біосфера набувала стійкість і здатність до саморегуляції.
Приблизно в той же період (понад 3,2 млрд років тому) з'явилися перші гетеротрофи,
які отримували енергію за рахунок безкисневої ферментації (бродіння) готової органіки,
виробленої автотрофами. В якості відходів їх життєдіяльності виділяють молекулярний
водень, який поглинався археями-метаногенами, та сульфатредукторними бактеріями (вони
використовували молекулярний водень в якості відновника).
Найважливішим поворотним пунктом у розвитку життя стала поява оксигеннного, або
кисневого, фотосинтезу, завдяки якому в атмосфері почав накопичуватися кисень і стало
можливим існування вищих організмів. Ця подія сталася, мабуть, 2,5–2,7 млрд років тому.
Першими організмами, які здійснювали фотосинтез з виділенням O2 були синьо-зелені
водорості (ціанобактерії), які використовували у якості каталізатора Fe; для них характерний
підвищений вміст цього елементу в порівнянні з Cu, Zn і Mn. З появою синьо-зелених
водоростей, розквіт діяльності яких припадає на протерозой, починає здійснюватися одна з
важливих газових функцій живої речовини – киснево-вуглекислотна.
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При кисневому фотосинтезі донором електрона є звичайна вода, а побічним продуктом
– кисень. Кисневий фотосинтез зробив бактерій незалежними від сполук сірки або заліза, і це
відкрило перед ними небувалі можливості.
Після появи ціанобактерій безроздільне панування прокаріот на нашій планеті тривало
1,5–2млрд років. Мікроорганізми поступово ставали все більш численними і різноманітними
(про це можна судити по їх викопних залишках). Однак саме поява ціанобактерій запустила
ланцюжок подій, в результаті яких естафета еволюційного прогресу була в кінцевому
рахунку передана більш високоорганізованим живим істотам – еукаріотам. Ключову роль в
цьому зіграв кисень, що накопичився в атмосфері завдяки ціанобактеріям, а також процеси
кооперації та симбіозу, що відбувалися в мікробних співтовариствах ще на початку земного
життя. Зрештою рівень інтеграції в співтоваристві прокаріотів досяг такого рівня, що кілька
різних видів мікроорганізмів злилися в єдиний організм – еукаріотичну клітину.
Ціанобактерії не тільки створили біосферу “сучасного типу”. Вони і сьогодні
продовжують її підтримувати, виробляючи кисень і синтезуючи органіку з вуглекислого
газу.
Крім вище зазначеного живі організми і продукти їх життєдіяльності фактично із
зародження біосфери брали активну участь у всіх процесах гіпергенезу і літогенезу, нерідко
змінюючи хід і характер накопичення осадів і породоутворення. За їх участі проходило
осадження і діагенетичне перетвореннях практично всіх осадових порід, за винятком
грубоуламкових. Серед осадових порід, походження яких пов'язане з життєдіяльністю
мікробів – фосфорити, високовуглецеві породи (шунгіти і чорні сланці, глини, кори
вивітрювання).
Біотичний колообіг речовин у біосфері, що складалась виключно із прокаріотів, був
дуже недосконалий. Біомаса, створена автотрофними бактеріями, розкладалась переважно
під впливом абіотичних фізичних і хімічних процесів у зовнішньому середовищі, при цьому
важливу роль відігравали і гетеротрофні бактерії, проте їх можливості були обмежені через
особливості організації клітин прокаріотів. Вони виділяли ферменти в зовнішнє середовище,
відбувалось свого роду “зовнішнє перетравлювання”, а низькомолекулярні продукти
всмоктувались крізь цитоплазматичну мембрану. Все це зумовило низьку швидкість
розкладання біомаси, створеної автотрофними прокаріотами. Тому на ранніх етапах еволюції
біосфери величезні маси органічного вуглецю виводилися з біологічного колообігу,
зберігалися в осаді, піддавалися хімічній трансформації, перетворювались на горючі сланці,
нафту і газ.
Фотоавтотрофи, що активно почали продукувати молекулярний (вільний) кисень,
активно сприяли окисленню закисного (двовалентного) заліза і осадженню його у вигляді
залізистих руд (джеспілітів), що складаються в основному з таких мінералів як гематит
(Fe2O3) та магнетит (FeO(Fe2O3)). Саме в цей час виникли всі найбільші родовища заліза,
зокрема і Криворізький залізорудний басейн.
Мікроорганізми, в тому числі і найдревніші, зустрічаються не тільки в вулканогенноосадових породах. Вони часто стимулюють і осадження різних мінералів. На сьогодні дано
опис більш як 100 мінералів, утворення яких може бути пов’язане з діяльністю бактерій,
отримані численні експериментальні і природні підтвердження цього [3]. Доведено
біологічне походження залізних, золотих, марганцевих і багатьох інших родовищ руд. Ці
родовища були колись утворені мікробами, що поступово осаджували на своїх клітинних
стінках іони різних металів. В ході своєї життєдіяльності мікроби активно перетворювали
сполуки заліза, сірки, фосфору, утворюючи пірит, фосфорити та інші мінерали [2].
Результати вивчення викопних бактерій показують, що мінералоутворення під впливом
бактерій або за їх безпосередньої участі було практично безперервним і існувало з часів
становлення біосфери. Також виявлено, що вплив живої речовини на хід геологічних
процесів неухильно зростав в ході розвитку біосфери.
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Висновок.
Отже, шлях розвитку планети Земля та механізм зародження життя на ній є
оптимальною і збалансованою системою, яка за інших параметрів (відсутність сили тяжіння,
супутника, інша відстань до Сонця, відмінні вихідні концентрації елементів у земній корі,
метеоритне бомбардування тощо) могла розвиватись іншим шляхом.
Наприклад, Венера, яка на початку вивчення космічного простору вважалася чи не
головним та ідеальним кандидатом на звання колиски позаземного життя, сьогодні фактично
однозначно визнана непридатною для життя через високі температуру та атмосферний тиск
на її поверхні, які майже у 100 разів перевищують земні показники, наявність сильного
парникового ефекту тощо. Проте останнім часом з'явилися гіпотези, що допускають
існування на Венері мікробів, життєдіяльність яких заснована на зовсім іншому хімічному
механізмі метаболізму, ніж у мікробів на Землі. Разом з тим, існування якоїсь складної чи
тим більше розумної форми життя на Венері неможливе.
Приблизно такий самий висновок щодо Марса, основні характеристики якого подібні
до земних, проте через майже повну відсутність атмосфери, низький атмосферний тиск
(майже в 200 разів нижчий від земного) червона планета, за висновками вчених, назавжди
позбавлена води в рідкому стані. У таких умовах розвиток багатоклітинних організмів
неможливий, проте вчені не відкидають можливості існування на Марсі бактерій, у тому
числі й занесених метеоритами.
Нині розгляд гіпотетичної можливості виникнення життя на інших планетах з погляду
більшості вчених цілком виправданий і теорія життя на інших планетах має право на
існування.
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ДОСВІД ВИКОНАННЯ ОЦІНКИ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ЗАПАСІВ
ПІДЗЕМНИХ ВОД В СКЛАДНИХ ГІДРОГЕОЛОГІЧНИХ УМОВАХ
ВИГОРЛАТ-ГУТИНСЬКОГО ПАСМА
І. В. Саніна, УкрДГРІ, Київ, Україна, e-mail: ekogeol@ukr.net,
Г. Г. Лютий, канд. геол.-мінерал. наук, УкрДГРІ, Київ, Україна, e-mail: ekogeol@ukr.net
Розглянуто досвід оцінки експлуатаційних запасів підземних вод Киблярського родовища,
приуроченого до вулканітів Вигорлат-Гутинського пасма. Територія, де розміщене родовище, у
гідрогеологічному плані вивчена недостатньо й відрізняється дуже складними гідрогеологічними
умовами: у розрізі переважають невитримані тріщинні колектори, геофільтраційні властивості
підземних вод визначаються наявністю нерівномірної ендо- й екзогенну тріщинуватості водовмісних
порід, що в свою чергу визначає нерівномірний ступінь їх обводнення як за площею, так на глибину.
За результатами геологічного вивчення родовища Кибляри, яке виконали фахівці УкрДГРІ,
було схематизовано гідрогеологічні умови, визначено джерела формування експлуатаційних запасів
підземних вод, проведено дослідно-фільтраційні роботи, з’ясовано розрахункові параметри й
підраховано експлуатаційні запаси підземних вод родовища.

EXPERIENCE OF THE EVALUATION OF THE GROUND WATER
EXPLOITATION RESERVES IN THE DIFFICULT HYDROGEOLOGICAL
CONDITIONS VYGORLAT-GUTA’S RIDGE
V Saninа, (UkrSGRI), Kyiv, Ukraine, e-mail ekogeol@ukr.net ,
G. G. Lyutyi, candidate of g.-m. sciences (UkrSGRI), Kyiv, Ukraine, e-mail ekogeol@ukr.net
The experience of the implementation of operational assessment of groundwater resources of the
Kiblyary’s deposit is demonstrated. This deposit is located in the volcanic rocks of the Ridge Vygorlat-Huta.
Hydrogeological study of the area, where the Kiblyary’s deposit is located, is insufficient. The area has a
very complicated hydrogeological conditions. It is dominated by unrestrained fissure reservoirs, hydrogeological conditions of formation of underground waters are defined by the presence of endogenous and
exogenous non-uniform fractured rocks containing underground water.These factors create the conditions
for the uneven watering rocks in area and depth.
Specialists of the UkrSGR carried out geological exploration Kiblyary’s deposit: completed the
necessary studies, schematized hydrogeological conditions, determine the source of the formation of
operational assessment of groundwater resources, determined the design parameters and the estimated
operating reserves of underground water deposits.

У статті розглянуто досвід виконання в рамках договірних робіт між УкрДГРІ та ТОВ
“ХІПП-Ужгород” оцінки експлуатаційних запасів підземних вод Киблярського родовища,
приуроченого до вулканітів Вигорлат-Гутинського пасма.
Територія, де розташоване родовище, в гідрогеологічному відношенні вивчена
недостатньо і відрізняється дуже складними гідрогеологічними умовами: у розрізі
переважають невитримані тріщинні колектори, геофільтраційні властивості підземних вод
визначаються наявністю нерівномірної ендо- і екзогенної тріщинуватості водовмісних порід,
що в свою чергу визначає нерівномірний ступінь їх обводнення як за площею, так на
глибину.
Зокрема, на даний час в межах Закарпатського внутрішнього прогину тільки у 2 із 24
розвіданих об’єктів в якості цільового водоносного горизонту вибраний водоносний
горизонт у тріщинуватих андезитах (забезпечення водоспоживання мм. Іршава, Мукачеве,
Хуст). Переважна ж більшість родовищ підземних вод із затвердженими запасами
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приурочена до широко розповсюдженого алювіального четвертинного водоносного
горизонту, складеного валунно-гальковими відкладами [2].
Свердловина № 1-Кибляри, пробурена у 1992 р. Закарпатською геологічною
експедицією ВГО “Західукргеологія” для забезпечення господарсько-питних потреб
підприємства ТОВ “ХІПП-Ужгород”, розливу води у пляшки під назвою “Бебівіта”, а також
технологічних потреб для виготовлення харчових продуктів для дітей.
Обсяг води, що видобувається в переривчастому режимі на родовищі, відрізняється
стабільністю і коливається переважно в межах 10–20 м3/добу. Обумовлені технічним
завданням перспективні потреби замовника складають 75 м3/добу. Експлуатаційні запаси
підземних вод родовища не затверджувались.
В гідрогеологічному відношенні територія досліджень належить до гідрогеологічної
області Вигорлат-Гутинського пасма, ускладненої зонами тектонічних порушень із
інтенсивною тріщинуватістю.
Виходячи із структурних особливостей, геологічної будови, характеру обводнення і
фільтраційних властивостей гідрогеологічних підрозділів, територія досліджень у
гідрогеологічному відношенні досить складна і відрізняється невитриманим поширенням
водоносних шарів, дуже складними взаємовідносинами їх у розрізі і нерівномірним
обводненням водовмісних порід у просторі.
Безпосередньо в межах Киблярського родовища виділяються наступні водоносні
горизонти і комплекси:
– водоносний горизонт в алювіальних відкладах голоцену(а H);
– водоносний горизонт в алювіальних відкладах верхнього неоплейстоцену (aPIII);
– водоносний комплекс вулканітів Вигорлат-Гутинського пасма (N2 vg);
– слабоводонодоносний горизонт в інтрузивних утвореннях пліоцену (N2);
– водоносний горизонт у відкладах доробратівської світи (N1 db) міоцену.
Родовище Кибляри пов’язане із водоносним горизонтом вулканітів ВигорлатГутинського пасма, в межах якого поширені субвулканічно-інтрузивні породи (андезити,
андезито-дацити та андезито-базальти). В 8 км на північ від Киблярського родовища
розташована Маковицька екструзивно-купольна структура, на південних схилах якої
виділяються численні розломи субмеридіональної орієнтації. У південно-східному напрямку
на відстані 20 км знаходиться вулканоструктури Синяк та Шкітена, у північно-західному
напрямку в 15 км вулканоструктура Попрічна. На південному заході в 500 м розташована
дайка середньо-основного складу поруч із якою на заході картується останець
доробратівської світи, представленої аргілітами та алевролітами з прошарками туфів і
пісковиків, а на південь інтрузивно-купольною кислого складу структурою Остра. Всі
прилеглі до вулканічних структур схили, як і у випадку з Маковицькою, ускладнені
численними розломами, які орієнтовані концентрично по відношенню до цих структур [3].
У породах Вигорлат-Гутинського пасма, як правило, виділяється два водоносних
горизонти: верхній, як результат впливу екзогенних процесів на приповерхневу частину
вулканогенних порід, що призводить до утворення екзогенної тріщинуватості, і нижній,
приурочений до зон тріщинуватості ефузивних відкладів, які утворились внаслідок швидкого
охолодження лавових потоків. З останнім з цих водоносних горизонтів, розкритим
свердловиною №1-Кибляри в інтервалі 56,0–70,0 м, зокрема, пов’язана ділянка Киблярського
родовища.
Водоносний горизонт напірний, статичний рівень встановився на глибині 9,0–9,5 м від
поверхні землі, величина напору досягає 46,5 м. Загальна структура поширення водоносного
горизонту у вулканітах Вигорлат-Гутинського пасма в межах родовища Кибляри нагадує
пласт-смугу. Зона тріщинуватості, з якою пов’язане родовище, перекрита товщею суцільних
андезитів у перешаруванні із гравійними туфами андезитового складу, яка відзначається
водотривкими властивостями.
Для вирішення поставленої перед виконавцями робіт з геологічного вивчення мети із
свердловини №1-Кибляри були проведені дослідна відкачка тривалістю 3 доби, а також дві
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дослідні переривчасті відкачки із витратами 50 м3,/добу і 80 м3/добу тривалістю відповідно
20 і 24 доби. Результати дослідної відкачки були використані для визначення розрахункових
гідрогеологічних параметрів. Переривчасті дослідні відкачки проводились для оцінки
експлуатаційних запасів гідравлічним методом.
Під час виконання робіт була досягнута стабілізація рівнів підземних вод при
переривчастій відкачці із продуктивністю 50 м3/добу, а також отримані дані для достовірної
схематизації природних умов з метою проведення розрахунків запасів гідродинамічним
методом.
Проведеними дослідженнями було встановлено, що формування ресурсів цільового
водоносного горизонту у вулканітах Вигорлат-Гутинського пасма здійснюється в результаті
інфільтрації атмосферних опадів, про що свідчить низька мінералізація підземних вод
цільового горизонту. Живлення водоносного горизонту відбувається за рахунок інфільтрації
атмосферних опадів на схилах Маковицької, Хотарської, Синяцької, Остравської та інших
вулканоструктур.
В результаті виконання обробки матеріалів дослідно-фільтраційних робіт були
отримані результати, які мають наукове і практичне значення:
1. В умовах складної фільтраційної неоднорідності для схематизації водоносного
пласта у вигляді смуги використані результати переривчастої відкачки із витратами 80
м3/добу, вплив якої поширився в радіусі 4,5 км.
2. За даними одиночної дослідної відкачки із застосуванням розробок УкрДГРІ [4]
було визначено коефіцієнт п’єзопровідності, хоч в гідрогеологічній літературі цей
коефіцієнт, як правило, визначається за результатами дослідної кущової відкачки.
3. Із застосуванням розробок УкрДГРІ [4] за даними одиночної відкачки оцінено
додаткове зниження рівня, обумовлене фільтраційною недосконалістю свердловини.
4. Вперше за даними одиночної відкачки визначено обсяг динамічних ресурсів, які
були перехоплені при проведення цієї відкачки.
За результатами проведених робіт оцінені експлуатаційні запаси підземних вод
родовища Кибляри у кількості 75 м3/добу за сумою категорій А+В+С1. Межі Киблярського
родовища визначені по контуру другого поясу зони санітарної охорони, тобто у радіусі 178 м
від свердловини № 1-Кибляри [5].
Проведеними роботами детально вивчено якісні показники підземних вод родовища і
підтверджено стабільність хімічного складу води в процесі експлуатації. Результати
досліджень дозволили дійти висновку, що за всіма показниками хімічного складу підземні
води цього родовища задовольняють вимоги ДСанПІН 2.2.4-171-10 за винятком вмісту
кремнію [1]. За даними різних лабораторій вміст цього компоненту у воді непостійний і
змінюється від 13,0 до 52 мг/дм3, що у 1,5–5,0 разів перевищує нормативні показники.
Нестабільність вмісту кремнію в значній мірі залежить від якості його визначення
лабораторіями, що виконують аналізи, зокрема, ДП “Івано-Франківський НВЦ
стандартизації, метрології і сертифікації” та Закарпатський ОЛЦДСЕСУ.
Треба зауважити, що максимальне збільшення вмісту кремнію зафіксоване по пробах,
відібраних у процесі проведення відкачки із витратами 80 м3/добу. Зазначена обставина
дозволяє пов’язувати вказані процеси – збільшення водовидобутку і, відповідно, збільшення
вмісту кремнію, хоча такий зв’язок може бут непрямим. Можливо тут має значення і часовий
чинник. Але стає очевидним, що використовувати воду зазначеного родовища для дитячого
харчування можна тільки після відповідної підготовки з метою декременізації.
Слід також зазначити, що при стабільності показника сухого залишку (130–170 мг/дм3)
співвідношення окремих макрокомпонентів часто змінюється. Це призводить до того, що
вода свердловини за показниками хімічного складу кваліфікується як гідрокарбонатна і в
окремих випадках хлоридно-гідрокарбонатна натрієво-магнієво-кальцієва і кальцієвомагнієва. Але подібна строкатість для маломінералізованих вод є закономірною, враховуючи
досить строкатий мінералогічний склад вулканітів, в яких ця вода фільтрується.
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Висновки
В результаті виконаних робіт по програмі дослідно-промислової розробки
Киблярського родовища питних підземних вод в режимі доведення можливості водовідбору
відповідної кількості води за умови стабілізації динамічних рівнів та незмінності хімічного
складу упродовж цього водовідбору були визначені основні гідрогеологічні параметри,
оцінені його експлуатаційні запаси. Визначені межі родовища, якими вважаються границі
2-го поясу ЗСО (R=178 м).
У складних умовах проведення відкачки із одиночної свердловини отримано значення
коефіцієнта п’єзопровідності; оцінено додаткове зниження рівня, обумовлене фільтраційною
недосконалістю свердловини; визначено обсяг динамічних ресурсів, які були перехоплені
при проведення цієї відкачки.
В умовах складної фільтраційної неоднорідності для схематизації водоносного пласта
у вигляді смуги використані результати переривчастої відкачки із витратами 80 м3/добу,
вплив якої поширився в радіусі 4,5 км.
За результатами буріння свердловини і дослідної відкачки геологічні умови формування
Киблярського родовища питних підземних вод визначені як дуже складні (3-я група).
Киблярське родовище питних підземних вод оцінене і підготовлене для подальшого
промислового використання.
Свердловина знаходяться в доброму технічному стані, діаметр фільтрової колони
дозволяє використовувати насоси широкого діапазону марок, які забезпечують видобуток
оцінених запасів води при прогнозному зниженні рівня.
Надрокористувачеві
рекомендується
і
надалі
дотримуватися
сучасного
переривчастого режиму відбору води.
Високий вміст у підземних водах кремнію вимагає проведення обов’язкового
контролю за його кількістю. Крім того, на об’єкті і надалі необхідно вести регулярні
спостереження за витратами свердловин, загальним добовим відбором, динамічними і
відновленими рівнями, а також за показниками якості води (як хімічними, так і санітарнобактеріологічними).
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ЭЛЛИПТИЧЕСКОЕ НОРМАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПОНЕНТ
СКОРОСТИ ВЕТРА В ПОЛЯРНЫХ КООРДИНАТАХ
А. Ю. Собченко, аспирант, Одесский государственный экологический университет,
Одесса, Украина, nsobchenko@gmail.com
В данной работе предоставлены алгоритмы разработки модели многомерного распределения
плотности вероятности вектора ветра и оценены параметры распределения, имеющие отношение
к применению в ветроэнергетике.

ELLIPTICAL NORMAL DISTRIBUTION OF WIND SPEED COMPONENTS
IN POLAR COORDINATES
A. Sobchenko, postgraduate student, Odessa state environmental university
A model of multivariate distribution of probability density function of a wind vector was developed
in this research paper, along with the assessment of distribution parameters that could prove to be
interesting in the terms of wind power engineering.

В каждый физический момент и над различными пунктами значение ветра различное.
Изменчивость его во времени и пространстве велика из-за постоянно наблюдаемой
турбулентности различного масштаба: циклонов, антициклонов или вихрей меньшего
масштаба. В результате этого имеет место постоянная смена ветра как по направлению, так и
по скорости. Так как ветер характеризуется величиной и направлением, его рассматривают
как вектор. Распределение ветра исследуется либо в векторной форме, либо раздельно по
скорости (величиной вектора) и направлению. Вторая форма является более
предпочтительной применительно к задаче ветроэнергетики [1].
Цель исследования: разработка модели многомерного распределения плотности
вероятности ветра и ее составляющих, сравнение модели с экспериментальными
гидрометеорологическими данными, оценка параметров распределения, интересных в плане
применения в ветроэнергетике.
Исходные данные. В качестве исходных данных были взяты получасовые данные по
скорости и направлению ветра за период 2001–2014 гг. для девяти аэропортов Украины:
Донецк (UKCC), Днепропетровск (UKDD), Кривой Рог (UKDR), Симферополь (UKFF),
Харьков (UKHH), Львов (UKLL), Одесса (UKOO), Киев (UKBB) и Запорожье (UKDE),
предоставленные Вайомингским университетом.
Преобразование в нормальном распределении прямоугольных координат в
полярные.
В ряде работ компоненты скорости ветра рассматриваются как независимые случайные
величины, подчиняющиеся круговому нормальному распределению [2]. Плотность
вероятности такого распределения реализуется при условии равенства средних
квадратических распределений зональной σ u и меридиональной σ v компонент скорости
ветра.
Однако предположение о круговом нормальном распределении, очевидно, не является
корректным. Действительно, сечения поверхности эллипсоида нормального распределения
не коррелируемых случайных величин плоскостью, параллельной плоскости ХОY дает
эллипс, оси которого параллельны осям координат. Для общности дальнейших рассуждений
будем обозначать компоненты скорости ветра u = x , v = y . Тогда σ u = σ x , σ v = σ y . Кроме
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того, предположим, что величины x и y являются центрированными. Тогда плотность
вероятности нормального распределения имеет вид

ϕ ( x, y) =

1

2πσ xσ y

e

 2
y2 
− 1  x 2 + 2 
2 σx σy




(1)

Операция центрирования соответствует перемещению центра эллипса в начало
координат на плоскости XOY.
Оценка меры рассеяния случайных величин связана с изучением двух или трех
функций одних и тех же случайных аргументов. Примером таких функций является
преобразование прямоугольных координат в полярные и другие преобразования. Их можно
рассматривать как функциональные преобразования одной системы случайных величин в
другую.
Предположим, что система двух случайных величин { y1 , y2 } является результатом
функционального преобразования системы { x1 , x2 } , заданного функциями:
 y1 = y1 ( x1 , x2 )
(2)

 y2 = y2 ( x1 , x2 )
Пусть также известно обратное преобразование
 x1 = x1 ( y1 , y2 )
(3)

 x2 = x2 ( y1 , y2 )
Кроме того, будем считать, что преобразования (2) и (3) являются взаимнооднозначными, т. е. каждой точке ( y1 , y2 ) элементарной области dG y на плоскости y1Oy2

соответствует одна отдельная точка ( x1 , x2 ) элементарной области dGx на плоскости x1Ox2 :
P {[ y1 , y2 ]} ⊂ =
dG y P {[ x1 , x2 ]} ⊂ dGx

(4)

В случае, когда система { x1 , x2 } имеет непрерывное распределение, на основе (4) имеем

ϕ y ( y1 , y2 ) ⊂ dG
=
ϕ x ( x1 , x2 ) ⊂ dGx
y

(5)

Отсюда искомая плотность вероятностей

ϕ y ( y1 , y2 ) = ϕ y { x1 ( y1 , y2 ); x2 ( y1 , y2 )}
Отношение элементарных
преобразования (3)

площадей

dG y

и

dGx ∂ ( x1 , x2 )
=
= −I
dG y ∂ ( y1 , y2 )

dGx

dGx
dG y

равно

(6)
модулю

якобиана
(7)

Где
I=

∂x1 ( y1 , y2 )
∂y1

∂x1 ( y1 , y2 )
∂y2

∂x2 ( y1 , y2 )
∂y1

∂x2 ( y1 , y2 )
∂y2

(8)

Итак, получаем следующее решение поставленной задачи:
ϕ y ( y1 , y2 ) = ϕ y { x1 ( y1 , y2 ); x2 ( y1 , y2 )} I
(9)
Рассмотрим теперь функциональное преобразование применительно к переходу от
прямоугольных координат к полярным. Пусть ϕ ( x, y ) - плотность распределения системы
(X,Y) на плоскости xOy. Требуется определить плотность распределения системы (r , α ) , где
r – радиус-вектор точки на плоскости, а α -полярный угол.
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Очевидно

 y = r sin α
(10)

 x = r cos α
Тогда якобиан преобразования (10) равен
∂x ∂x
∂ ( x, y ) ∂r ∂α cos α −r sin α
(11)
=
=
= r (cos 2 α + sin 2 α ) = r
I=
sin α r cos α
∂ (r , α ) ∂y ∂y
∂r ∂r
Используя общую формулу (9), приходим к следующему выражению для плотности

ϕr (r , α )

=
ϕ2 (r , α ) ϕ=
rϕ1 (r cos α ; r sin α )
(12)
1[ x ( r , α ); y ( r , α )] I
Если система { X , Y } является системой независимых случайных величин с плотностью
распределения (1), то согласно выражению (12) имеем
2

ϕ (r , α ) =

r

2πσ xσ y

e



− r  cos 2α + sin 2α 
2  σx
σy 
2

2





(13)

Выражение (13) и есть плотность совместного нормального
независимых случайных величин (r , α ) в полярной системе координат.

распределения

Эллиптичность распределения вектора ветра

Одесса

Киев

Днепропетровск

Донецк

Запорожье

Кривой Рог

Симферополь

Харьков

Львов

Таблица 1. Статистические характеристики вектора ветра

σx
σy

3,9

3,1

3,0

2,8

2,9

3,2

3,3

2,6

2,3

2,9

2,8

3,5

4,0

3,1

3,2

4,2

3,3

3,0

σ x2

14,8

9,6

9,3

8,1

8,7

10,1

11,2

7,0

5,1

σ y2
ρ

8,5

8,0

12,4

15,9

9,7

10,2

17,3

11,1

8,9

-0,05
0,96
-0,179

0,06
0,99
0,627

-0,05
0,99
0,306

0,08
0,94
-0,24

0,004
1,00
-0,064

-0,03
1,00
15,154

-0,54
0,82
-0,539

0,037
0,97
-0,16

0,287
0,92
-1,01

L
tg2 α

В табл. 1 представлены рассчитанные значения дисперсий, среднеквадратических
отклонений, коэффициента корреляций, параметра эллиптичности и тангенса угла наклона
эллипса для всех исследуемых районов за весь срок наблюдения.
Значение коэффициента корреляции определяет угол отклонения большой полуоси
эллипса от сои ОХ прямоугольной системы координат. Само значение угла определяется с
помощью tg2 α .
Чтобы определить, в какой мере рассеяние векторов отлично от кругового,
употребляют величину L, дающую степень эллиптичности рассеяния. Значение L будет
определяться соотношением характеристик рассеяния σ x и σ y по обеим осям. Чем больше

σ x отличается от σ y , тем более вытянутым будет становиться эллипс, a L будет стремиться
к нулю.
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Для подтверждения аппроксимируемости вектора ветра нормальным законом
распределения были построены гистограммы для зональной и меридиональной
составляющих вектора скорости ветра. Для примера на рис.1 представлены гистограммы для
Одессы.

Рис. 1. Гистограмма распределения зональной и меридиональной составляющих вектора скорости ветра
для Одессы

Также, для каждого из исследуемых районов были построены эллипсы равных
вероятностей 99, 95 и 70 %. Эллипс для Одессы представлен на рис. 2

Рис. 2. Эллипс равных вероятностей (Одесса)

Из рис. 2 следует, что распределение вектора ветра имеет практически круговое
распределение, что подтверждают рассчитанные выше статистические характеристики.
Схожий характер имеют эллипсы всех исследуемых регионов за исключением Львова и
Симферополя.
В реальной атмосфере полностью кругового распределения ветров не может быть, а
наблюдается некоторая эллиптичность. Благодаря последней происходит преобразование
форм циркуляции, перераспределение энергии, перенос ее и пр. Применение кругового
нормального закона ограничено над горами, вдоль границы между преобладающими
западными ветрами умеренных широт и восточными ветрами пассата, в слое тропопаузы и
над ее нижней границей, вдоль береговой линии (особенно у восточных побережий
континентов), в районах с преимущественным развитием струйных течений.
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Выводы
– В общем виде получено решение для многомерного распределения вектора ветра с
учетом корреляционной зависимости компонент;
– Получено подтверждение предположений исследователей второй половины двадцатого
столетия о существенной зависимости компонент вектора ветра;
– Получены оценки коэффициентов корреляции, наклона главной оси эллипсов равных
вероятностей в различных климатических зонах страны;
– Обоснованы климатологические причины существования корреляций вектора ветра
для ряда регионов Украины;
– Разработана математическая модель, универсальная в смысле географического
применения. Соответственно, дальнейшее исследование ограничено только и исключительно
объемом имеющихся данных.
ЛИТЕРАТУРА
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ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ УКРАЇНИ НА ПРИКЛАДІ
БІЗНЕС-ПРОЕКТУ ВИДОБУТКУ ЛАБРАДОРИТУ
М. В. Ткаченко, В. О. Соколов, ДГП “Геолекспертиза”, м. Київ, geoexp@ukr.net
Високоризиковий характер геологорозвідувальної діяльності є однією з основних проблем
відтворення мінерально-сировинної бази, що зумовлює потребу зміни місця геологічної галузі в
системі національної економіки способом підвищення її інвестиційної привабливості – створення
організаційно-економічного механізму геологічного вивчення надр, орієнтованого на стимулювання
фінансування геологорозвідувальних робіт гірськими підприємствами, створення умов для
формування сектора юніорних компаній, а також залучення коштів сторонніх інвесторів.

INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF UKRAINE AS IN THE CASE
OF BUSINESS PROJECT OF LABRADORITE EXTRACTION
Tkachenko M.V., Sokolov V. O., SGE “Geolekspertiza”, Kiev, geoexp@ukr.net
The main problem of the geological activity is recreation of mineral resource base due to necessity for
changing an area of geological field in the national economy system through increasing of investment
attractiveness, creation of business way of geological study of subsurface resources which is focused on
financial stimulation of geological works by mining enterprises, creation of conditions for development of
junior companies sector, as well as attraction of financial resources by outside investors.

Україна є державою з унікальною мінерально-сировинною базою, багатства надр якої
зумовлені особливостями геологічної будови її території. Перша особливість полягає в тому,
що в межах країни поширені всі три найголовніші складові геоструктурні зони земної кори:
платформні, геосинклінальні та перехідні між ними області – крайові прогини. Кожна з цих
зон характеризується специфічними рисами геологічної будови і поширенням в її межах
певних видів корисних копалин. Інша особливість полягає в тому, що в її геологічній будові
приймають участь дуже різноманітні за своїм складом і походженням гірські породи, які за
геологічним віком належать до всіх періодів – від найбільш давньої архейської ери до
сучасного четвертинного періоду.
В Україні існує можливість для забезпечення як своїх власних потреб, так і експорту
таких важливих корисних копалин та продуктів їх переробки, як залізо, марганець, титан,
цирконій, сіль калійна, сіль кухонна, сірка самородна, глина бентонітова, графіт, каолін,
флюсова сировина, глина для вогнетривів, декоративно-облицювальні матеріали.
До природних облицювальних матеріалів відносяться різні горни породи, які мають
декоративні властивості, достатньо високу міцність та довговічність. В якості
облицювального каменю використовуються гірські породи різного походження: виверженні
(інтрузивні та ефузивні), метаморфічні та осадові. Переважна кількість родовищ зосереджена
в межах Українського кристалічного щита та представлена – гранітами, грано-діоритами,
лабрадоритами, габро, кварцитами.
Світовий ринок облицювального каменю щорічно оцінюється в 16–18 млрд
американських доларів.
Незважаючи на високий рівень інфляції, собівартість одержуваної в Україні продукції
ще достатньо низька і, зважаючи на це, відносне значення цього показника буде мінятися не
дуже швидко. Тому блоки з родовищ України будуть цілком конкурентоспроможні. За
прогнозними оцінками на найближчі десятиліття, зріст споживання природного каменю в
цілому продовжиться, і світовий видобуток природного каменю збільшиться більш, ніж
в 4 рази.
Серед великої різноманітності природного облицювального й декоративного каменю,
який добувається в Україні, лабрадорит по праву є самим цінним. Попит на нього існує вже
багато років, насамперед як на будівельний і декоративний матеріал, який стає справжньою
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прикрасою при обробці й облицюванні. Завдяки своїй унікальній властивості – іризації,
тобто здатності утворювати різнобарвні райдужні відблиски на поверхні каменю, яке відразу
виділяє його від інших облицювальних видів природного каменю. Останнім часом
виявлений ряд нових ділянок лабрадоритів з густою іризацією у синіх і волошкових тонах.
Основна мета інвестиційного проекту – стимулювання фінансування геологорозвідувальних
робіт добувними компаніями, а також залучення коштів інвесторів для розвідки корисних
копалин.
Маркетинг
Камінь лабрадорит є помірковано твердою породою. Розглядаючи лабрадорит, можна
відзначити, що колір природного матеріалу найчастіше сірий, коричневий або чорний. Дуже
рідко зустрічаються світлі зразки. Характерна синя іризація. Рідше можна побачити червону
або жовту. Використання породи як декоративного каменю можливо за рахунок
грубозернистої структури й властивості гри кольору, залежно від кута падіння світла.
Лабрадорит, застосування якого обумовлено неординарною текстурою, широко
використовується як облицювальний матеріал, а також (враховуючи його властивості
високої стабільності до стиранності) як тротуарну плитку. Сьогодні плитка такого виду є
досить успішною альтернативою традиційному матеріалу з бетону. З таким же успіхом
камінь застосовується як облицювальний матеріал у монументальній архітектурі. Але, всетаки, деякі екземпляри з насичено блакитною і зеленою іризацією дозволяють
використовувати породу як декоративно-виробний камінь. Найвидатнішими місцями, де
можна спостерігати застосування лабрадориту, є Московський метрополітен, обробка
Мавзолею, алея міст-героїв в Олександрівському саду. З українського лабрадориту було
виготовлено десять колон палацу Сан – Донато (Італія), колони Володимирського собору в
Києві (1886 рік), Преображенський кафедрального собору в Житомирі (1874 рік).
Ринок природного каменю має кілька характерних своєрідних рис, що відрізняють
його від інших корисних копалин. Насамперед, це дуже широкий спектр областей
використання, що визначає різноманіття вимог промисловості до якості сировини, стандартів
і технологій переробки каменю. Далі, ступінь ліквідності. Факт підготовки товарної
продукції із природного каменю будь-якого ступеня переділу й належної якості, як правило,
не є запорукою її продажу за ринковими цінами. Для реалізації товару необхідно прикладати
відповідні маркетингові дослідження. І, нарешті, складність у ланцюжку реалізації. Багато
видів продукції (наприклад, блоки на західному ринку) згідно з існуючим положенням
оплачуються після транспортування або навіть після переробки. Найбільше високо
насичений облицювальним каменем європейський ринок, що пояснюється наявністю тут
великої кількості країн виробників (Італія, Іспанія, Греція, Португалія, Норвегія, Фінляндія,
Швеція та ін.). Перспективним представляється експорт блоків у європейські країни,
оскільки якість вироблених в Україні плит поки дуже низька. Менш насичений
облицювальним каменем американський ринок. Іншим перспективним ринком може бути
Схід. Хоча слід мати у виді, що Китай, ресурси якого дуже великі, намагається вийти на цей
ринок з демпінговими цінами на камінь. Рівень цін на блоки із твердих гірських порід
становлять від 200–300 доларів США на рядові сорти каменю, 400–600 доларів на
декоративні й до 2000 доларів на рідкі й унікальні сорти. У переважній більшості країн
Західної Європи (Італія насамперед) перевага віддається чорним виверженим породам
(габро, лабрадорити, габбро-діабази) і білим мармурам. На північно-американському ринку
(США, Канада) підвищеним попитом користуються червоні й рожеві граніти, при досить
високому рівні попиту на чорні камені. Країни Близького й Далекого Сходу в групі
вивержених порід перевагу віддають рожевим гранітам при високому попиті на чорні
різновиди вивержених порід. Продовжуючи аналіз експорту облицювального каменю з
України, слід зазначити, що в умовах ослаблення попиту на внутрішньому ринку для
кам'яної галузі України значну роль відіграє можливість експорту продукції й
платоспроможний попит на закордонних ринках. Сьогодні Україна експортує сировинні
блоки, напівфабрикати й готові вироби із граніту, габро, лабрадориту, піщанику, мармуру в
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більш 60 країн миру. Але левова частина споживання каменю з нашої країни припадає на
Росію, країни СНД і Балтії, Польщу, Італію, Китай.
За прогнозними оцінками на найближчі десятиліття, ріст споживання природного
каменю в цілому продовжиться, і світовий видобуток природного каменю збільшиться
більш, ніж в 4 рази. На ринку природного каменю також прослідковується стійка тенденція
росту обсягів споживання даного матеріалу.
Структура українського кам'яного експорту в кожну із країн має свою специфіку.
Приміром, якщо в експорті в Італію й Китай традиційно превалюють товарні блоки
високодекоративних українських лабрадоритів, то в Литві більшим попитом користується
колота брущатка. Стабільно високий попит у країнах СНД мають пам'ятники й деталі
пам'ятників з темного каменю українських родовищ.
Серед великої різноманітності природного облицювального й декоративного каменю,
який добувається в Україні, лабрадорит по праву є самим цінним. Попит на нього існує вже
багато часу, насамперед як на будівельний і декоративний матеріал, який стає справжньою
прикрасою при обробці й облицюванні. Завдяки своїй унікальній властивості – іризації,
тобто здатності утворювати різнобарвні (зелені, червоні, жовті, фіолетові, блакитні, золотаві)
райдужні відблиски на поверхні каменю, яке відразу виділяє його від інших лицювальних
видів природного каменю, він цінувався ще в далекій давнині. Колірна гама його досить
різноманітна: від темно – блакитного, майже чорного до молочно – білого й вогненно –
червоного.
Лабрадорит відмінно полірується, шліфується, а також приймає фактуру лощіння.
Довгий час вважався, що лабрадорит не піддається термообробці, але не дуже давно
вітчизняні вмільці пристосувалися надавати йому й таку фактуру, яку активно почали
впроваджувати. Цей камінь украй рідко зустрічається у світі. Його родовища є на
Скандинавському півострові, в Індії, Південній і Північній Америці, Південній Африці, на
острові Мадагаскар, але значна, якщо не сказати більша частина родовищ, промислових
запасів і найцінніших видів цього дивного каменю сконцентрована в Україні, а саме
в Житомирській області.
Останнім часом в Україні виявлений ряд нових ділянок лабрадоритів з густою
іризацією у синіх і волошкових тонах.
Виробничий план
Технологія видобутку облицювального каменю принципово відрізняється від
технології розробки родовищ традиційних твердих корисних копалин. Тут потрібно
максимально зберегти природню монолітність і цілісність блоків. Для цього технологія їх
проведення повинна бути щадною по всьому технологічному ланцюжкові, від витягу блоків
з масиву до їхнього складування, тому що ушкодження або зниження загальної міцності
блоку не можна усунути ніякою наступною його обробкою.
Технологією видобутку блоків каменю є комплекс основних виробничих процесів, що
включає підготовку гірських порід до вилучення, добувально-навантажувальні роботи,
транспортування й складування кінцевої продукції.
Основним технологічним процесом є підготовка каменю до вилучення, для здійснення
якого застосовуються різні способи спрямованого руйнування гірських порід і їх комбінації,
що забезпечують концентрацію критичних напружень строго в необхідних площинах
розколу каменю.
Способи підготовки блоків каменю до вилучення досить різноманітні і їх вибір в
значній мірі залежить від фізико-механічних, фізико-технічних властивостей порід масиву й
використовуваних технічних засобів. Вони повинні забезпечувати збереження фізикомеханічних властивостей і декоративних якостей товарних блоків, а також досягнення
певних розмірів і форми блоку каменю.
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Стрічкове буріння шпурів і буро-клиновий спосіб відділення блоків найпоширеніші.
Процес видобутку складається із двох основних стадій: підготовчі роботи й видобуток
блоків.
Транспортна система добувних робіт наступна:
– відокремлення від масиву монолітів, перевертання монолітів на підошву устя
уступу;
– розділення монолітів на товарні блоки потрібних розмірів.
Відокремлення монолітів від масиву досягається шляхом відрізних щілин (щільових
врубів) по торцях монолітів в разі відсутності в торцевій площині природної вертикальної
тріщини, і за рахунок дії невибухових руйнуючих засобів, які розміщуються в шпурах, що
пробурені по наміченій лінії відколу. Розділення моноліту на блоки проводиться за
допомогою невибухових руйнуючих засобів або за допомогою установки для відривання
блоків. Вертикальний транспорт блоків виконується стрілковим краном, перевезення блоків
на склад і відходів на переробку – автосамоскидом.
При необхідності товарні блоки пасируються для додання їм прямокутної форми.
Відвантаження блоків на склад готової продукції або прямо споживачам здійснюються із
застосуванням крана. Для транспортування блоків застосовуються автосамоскиди. Наявність
відходів обумовлюється розвитком різних систем тріщинуватості масиву. Відходи видобутку
й верхня верства вивітрених тріщинуватих порід збираються бульдозером у бурти,
відвантажуються в автосамоскид і вивозяться в зовнішній відвал.
При такій технологічній схемі прогнозне добування одного моноліту (~ 100 м3)
здійснюється за 12 годинну зміну з урахуванням побажання споживачів по розмірах і обсягу
блоків при максимальній продуктивності встаткування й виходу готової продукції.
Організаційний і фінансовий план
Інвестиційні витрати здійснюються поетапно. Потреба в кредитуванні проекту
розраховується виходячи з потреб у капітальних і організаційних витратах, плюс сума
обслуговування боргу на інвестиційній фазі
проекту й виходу на 100 % потужності
комплексу (12 місяців).
При цьому, для мінімізації відсотків
до сплати в перші 12 місяців реалізації
проекту передбачається кілька кредитних
траншів протягом інвестиційної фази
проекту, з поступовим нарощуванням
заборгованості.
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Інвестиції:
100 % поетапно;
Срок кредиту:
36 місяців;
Графік погашення:
1 рік – 0;
2 рік – 50 %;
3 рік – 50 %;
Ставка проценту по кредиту: 25 %;
Нарахування відсотків:
поквартально.

Ризики й шляхи їх мінімізації
Ризик
Ліцензійні й
адміністративні
ризики

Технологічні
ризики

Ризики
виконання робіт

Ризики збуту

Суть ризику
Ризики, пов’язані з
одержанням
дозвільної
документації, і її
узгодженням з
місцевими органами
Ризики, пов’язані
із застосуванням
пропонованого
добувного
обладнання й
технології
видобутку
Ризики, пов’язані з
якістю добувного
обладнання

Ризики, пов’язані
з конкуренцією й
реалізацією
продукції

Способи мінімізації
Вплив
Контроль
графіків
одержання Середній
дозвільної
документації
та
її
узгодження. Налагодження особистих
зв'язків з місцевою адміністрацією й
державними структурами (Геологічна
служба, Екологічна служба і т. д.)
Детальне
пророблення
генплану, Несуттєвий
проекту гірського відводу, проекту
розробки й рекультивації об’єкту

Укладання
договору
поставки Мінімальний
обладнання “під ключ” (включаючи
транспортування,
монтаж,
шефмонтаж,
пуско-налагодження).
Жорсткі штрафні санкції у договорах
за
неякісно
виконані
роботи.
Укладання договору про розширену
гарантію на добувне обладнання
Детальне пророблення логістики, Середній
участь у виставках, рекламна компанія
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ГЕОІНФОРМАЦІЙНИЙ СУПРОВІД НАДРОКОРИСТУВАННЯ.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ
М. В. Ткаченко, С. В. Клочков, ДГП “Геолекспертиза”, м. Київ, Україна, geoexp@ukr.net
Розглянуто актуальні питання геоінформаційного супроводу надрокористування. Засвідчено
важливість просторового контролю положення ліцензійних ділянок як основного чинника уникнення
помилок при наданні спеціальних дозволів. Розкрито ефективність залучення інструментарію ГІС
для оцінки вартості геологічної інформації. Зроблено акцент на контроль дотримання меж
добувних робіт, що визначено умовами спеціального дозволу на користування надрами, під час
експертизи геологічних матеріалів.

GEOINFORMATION SUPPORT OF SUBSOIL USE.
CURRENT ISSUES
M. V. Tkachenko, S. V. Klochkov, SGE “Geоlekspertiza”, Kiev, geoexp@ukr.net
Current items on the agenda is geoinformation support of subsoil use. The topic is explored the
importance of spatial position control of license areas as the key factor for avoiding mistakes in the process
of producing special permissions. It is covered the effectiveness of GIS tools participation with an
assessment of geological information value. It is emphasized the control of keeping extraction boundaries
according to subsoil use special permit during geological materials expertise.

Геоінформаційний супровід надрокористування є основою достовірності і прозорості
всієї інформації, що виникає в процесі взаємодії основних суб’єктів будь якої діяльності, що
пов’язана з надрами. Такими суб’єктами є надрокористувач, держава та суспільство.
Об’єктом їх відносин в контексті надрокористування є надра. Будь яка ділянка надр що
підлягає ліцензуванню є просторовим об’єктом межі якого визначені координатами та
відповідними глибинами. Координати будь якої ліцензійної ділянки є обов’язковою
інформацію, що супроводжує всі стадії взаємозв’язків між суб’єктами надрокористування,
починаючи від отримання ліцензії і закінчуючи звітністю.
Інформація про координати ділянки надр сама по собі є цифрами, сприйняття яких як
для пересічної людини так і для фахівців є досить
неоднозначним. Для більшості людей це є лише певним
закодованим уявленням про місцезнаходження ділянки
надр яке не викликає жодних асоціацій. Цими
асоціаціями є в першу чергу положення об’єкту в
адміністративному розподілі країни та його геометрія.
Саме візуалізація об’єкту надрокористування засобами
геоінформаційних систем створює його образ
доступним для розуміння та сприйняття людиною, що
має зацікавленість до отримання відповідної інформації.
Візуалізація
об’єктів
надрокористування
допомагає також виявленню помилок в координатах, та
оперативному їх усуненню. Перш за все це помилки
механічного характеру, що виникають в процесі вводу
інформації щодо об’єктів. Вони впливають на площу
ліцензійних ділянок. Цей вплив може бути незначним,
якщо помилки стосуються останніх цифр координат.
Він не є критичним під час процедур, пов’язаних з
ліцензуванням. Але, якщо помилки стосуються перших
цифр координат ділянок – тоді площа об’єктів
Рисунок1. Ідентифікація похибок координат

291

змінюється в геометричній прогресії і може відрізнятися на десятки та сотні гектар від
реальної. Це може призвести до негативних наслідків в процесі діяльності та взаємодії
суб’єктів надрокористування.
Будь яка інформація про об’єкти надрокористування, що містить інформацію про
координати має містити також і данні про систему в якій ці координати представлені.
Нажаль така інформація відсутня як в спеціальних дозволах, так і в інших документах, що
мають відношення до процесу ліцензування. Ця ситуація потребує відповідного
регулювання. Якщо раніше суб’єкти надрокористування мали справу переважно із системою
координат (СК) Пулково 42, то зараз це може бути і WGS 84 і будь яка інша, на роботу з
якою налаштовано спеціалізоване обладнання. Крім того в Україні з 1 січня 2007 року
офіційно прийнято та введено в дію систему координат УСК2000. Ознайомитися з цим
можна в постанові Кабінету міністрів за № 1259 від 22.09.2004 року. Похибка при визначені
СК під час візуалізації об’єктів надрокористування може призвести до просторового
зміщення їх складових на десятки і навіть сотні метрів. Це немає важливого значення при
регіональних геологічних дослідженнях, але є критичним при позиціонуванні об’єктів в
масштабах ліцензування.
Крім того, якщо подається інформація по координатам, що є результатом
картографічного проекціювання, ця інформація повинна супроводжуватися відомостями про
назву проекції та її зону. Відсутність цієї інформації робить неможливим просторову
візуалізацію об’єкту надрокористування без додаткових орієнтирів, або викривлює її, що
призводить до певних наслідків, що вказані вище.
Залучення просторового інструментарію ГІС при оцінці вартості геологічної
інформації дозволяє зробити процедуру прозорішою, а саму вартість більш обґрунтованою
порівняно з використанням лише текстової частини звітних матеріалів, за якими проводиться
визначення. Прозорість формування вартості геологічної інформації, при отриманні ліцензії
(спеціального дозволу) на користування надрами, особливо актуальна саме зараз, коли наша
країна робить впевнені кроки до інтеграції в ЄС. Підписавши угоду про Асоціацію з ЄС,
Україна засвідчила намір рухатися по європейському шляхові у т.ч. шляхом інтеграції до
міжнародних стандартів, серед яких — Ініціатива прозорості добувних галузей. КМ ухвалив
рішення щодо приєднання України до ЕІТІ (Extractive Industries Transparency Initiative). Це, в
свою чергу, вимагає певної прозорості і від Держави, зокрема при формуванні вартості на
складові для отримання ліцензії на користування надрами.
Отже всі звіти з геологічного вивчення містять в собі просторову інформацію, яка
впливає на вартість геологічної інформації, що отримана за бюджетні кошти. Цією
інформацію є площа та глибина вивчення ділянок надр, користування якими ліцензується.
Залучення інструментарію геоінформаційних систем дозволяє оперативно перевірити ці
показники, маючи координати. Ця оперативність має вирішальну роль для залучення
просторової інформації в процедуру оцінки вартості. Адже час складання експертного
висновку не перевищує як правило однієї-двох діб. Саме тому будь-які інші традиційні
методики фактично виключаються.
Основними питаннями вирішення яких є доцільним у ГІС є перевірка відповідності
площ та координат ділянок, що ліцензуються аналогічній інформації що вказана в заявці.
Частково надрокористувачу потрібна лише частина родовища, вартість звіту за яким
аналізується. Це впливає на коефіцієнт обсягів (Ко), передбачений методикою. Методика
визначення вартості геологічної інформації затверджена постановою Кабінету мінистрів
України від 10 грудня 2008 р., № 1075, м. Київ.
Трапляються випадки коли в звіті наводиться інформація по геологічному вивченню
ділянок, що частково перетинаються з ліцензуємою, або знаходяться в безпосередній
близькості до останньої. В цих випадках залучення інструментарію ГІС є виключним для
розрахунку об’ємів вивчення, результати яких інтерполюються, або екстраполюються на
об’єкт, вартість отримання інформації по якому аналізується.
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Враховуючи наведене вище можна зробити висновок про ефективність і необхідність
подальшої інтеграції інструментів, що реалізовані в геоінформаційних системах. Це
стосується процедури отримання вартості геологічної інформації, при отриманні спеціальних
дозволів на користування надрами.
Не останню роль відіграє інструментарій ГІС також під час експертизи геологічних
матеріалів. Цю процедуру надрокористувачі проходять при поновленні дії спеціального
дозволу на користування надрами, його продовжені, або внесені змін до програми робіт.
Одним з пунктів програми робіт з експертизи геологічних матеріалів є контроль
дотримання меж видобувних робіт, що обумовлені умовами спеціального дозволу на
користування надрами. Без просторової візуалізації об’єкту надрокористування реалізацію
цього пункту важко собі уявити.
Візуалізація об’єкту надрокористування в середовищі ГІС під час проходження
експертизи дає змогу, в першу чергу, оперативно ідентифікувати похибки в координатах
об’єкту. Можливі наслідки цього були описані вище. Порівняння контурів ділянки надр, що
винесені по різним джерелам геологічної документації дозволяє зробити оперативну оцінку
та перевірку дотримання меж видобувних робіт порівняно з їх координатами в спеціальному
дозволі на користування надрами.
Картографічною основою, на яку виносяться контури ділянки надр під час робіт з
експертизи геологічних матеріалів є топографічні основи відповідних масштабів, повноцінні,
або бланкові. Вони дозволяють оцінити просторове положення об’єкту надрокористування в
контексті адміністративно-територіального поділу держави, співставити його позицію з
геологічними матеріалами, що надані для експертизи.
Окрім топографічних основ ефективним є також залучення даних дистанційного
зондування Землі (ДЗЗ). Ця інформація є актуальною для отримання уявлення про сучасний
стан поверхні Землі в межах об’єкту надрокористовання, та в його околицях. В більшості
випадків вона дозволяє зробити певні припущення щодо стану експлуатації об’єкту
ліцензування. В разі експлуатації об’єкту надрокористування шляхом відкритих гірських
виробок інформація з даних ДЗЗ є самодостатньою для оцінки стану об’єкту, а також
дотримання надрокористувачем меж видобувних робіт. Це певною мірою є запорукою
об’єктивності висновків експертизи геологічних матеріалів.
Наведені актуальні питання геоінформаційного супроводу надрокористування
свідчать про значний потенціал ГІС в даному контексті. Однак багато складових його й досі
потребують регулювання. Ці питання мають вирішення в контексті загальної гармонізації
законодавства нашої держави щодо надрокористування у відповідності із стандартами ЄС.
Саме ДГП «Геолекспертиза» ініціювала відповідну тематику перед Держгеонадра України.
Реалізація цієї ініціативи стане значним кроком в реформуванні геологічної галузі України та
інтеграції нашої держави в ЕС.
Перераховані аспекти свідчать також про важливість та значний потенціал
інструментарію геоінформаційних систем при вирішенні питань, що пов’язані с процесом
надрокористування. Кожна ділянка надр є просторовим об’єктом. Оперативність прийняття
рішень по об’єктам надрокористування та достовірність інформації що супроводжує всі
стадії взаємовідносин між суб’єктами надрокористування є запорукою однозначності їх
трактування та прозорості. Саме просторова інформація щодо об’єктів надрокористування
повинна аналізуватися засобами ГІС на всіх стадіях відносин що супроводжують ліцензійну
діяльність та стати невід’ємною складовою відповідного документообігу.
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ПРАКТИКА ДИНАМІЧНОЇ ОЦІНКИ ВІДКРИТОЇ РОЗРОБКИ
ЗАЛІЗОРУДНИХ РОДОВИЩ КРИВБАСУ
Ю. М. Токар, ТОВ “МІ-ЦЕНТР”, м. Кривий Ріг, Україна, yuriytkr@gmail.com,
В. К. Слободянюк, канд. техн. наук, доцент, ТОВ “МІ-ЦЕНТР”, м. Кривий Ріг, Україна,
slobod_v@i.ua
У статті узагальнено десятирічний досвід використання гірничо-геологічного програмного
забезпечення GEMS і WHITTLE для розв’язання науково-дослідних і проектних завдань, пов’язаних з
підвищенням ефективності відкритої розробки залізорудних родовищ. Визначено головні етапи
створення математичних моделей родовищ. Запропоновано порядок уточнення під час
комп’ютерного моделювання родовища положення геологічного тіла в межах поперечного перерізу з
урахуванням просторового положення геологорозвідувальних свердловин. Проаналізовано вплив
гірничотехнічних і економічних чинників на оптимальний кінцевий контур кар’єру.

THE PRACTICE OF DYNAMIC EVALUATION OF OPENCAST MINING
OF KRYVBAS IRON ORE DEPOSITS
Yu. M. Tokar, “ME-CENTRE” LLC, Kryvyi Rih, Ukraine, yuriytkr@gmail.com;
V. K. Slobodyanyuk, “ME-CENTRE” LLC, Kryvyi Rih, Ukraine, slobod_v@i.ua
This article summarizes a decade of experience in using the GEMS and WHITTLE mining and
geological software to address the research and design problems related to improving the efficiency of
opencast iron ore mining operations. The basic steps for creating the mathematical models of deposits were
determined. When simulating the deposit, a procedure for specifying the position of a geologic body within
the cross-section taking into consideration an attitude of exploration drill holes was proposed. The influence
of technical and economic factors on the optimum final pit was analyzed.

Особливістю виконання ТОВ “МІ-ЦЕНТР” науково-дослідних і проектних робіт з
розвитку і подальшої експлуатації сировинної бази гірничо-збагачувальних комбінатів є
використання динамічного підходу до вирішення головних оптимізаційних задач відкритої
розробки на базі використання сучасного гірничо-геологічного програмного забезпечення
[1]. Методологічні основи сучасних методів проектування викладені в роботах [2–4].
Розробка і впровадження різних алгоритмів динамічного проектування кар’єрів останні
30 років є основним напрямком в удосконаленні методів проектування та підвищення
ефективності надрокористування. Динамічний підхід робить проект кар’єра обґрунтованим,
точним і контрольованим. Він не тільки підвищує ефективність вирішення традиційних
завдань, а й є основою для вирішення основоположних завдань, які при ручному
проектуванні визначаються директивно, причини та мотивація яких часто залишається за
рамками проекту. Наприклад, обґрунтування перспективних і проміжних меж кар’єрів,
визначення виробничої потужності, прийняття основних рішень з розвитку комбінованого
кар’єрного транспорту та ін. Динамічний підхід пов’язаний з виконанням великого обсягу
гірничо-геометричних розрахунків.
Сучасні методи проектування “оживлюють” проектну документацію – в будь-який
момент часу комп’ютерну проектну модель можна порівняти з фактичним станом гірничих
робіт, визначити ступінь відхилення від проектного рішення, намітити варіанти коригування
проектної документації. З’являється можливість реального контролю динаміки розвитку
гірничих робіт в кар’єрі.
Метою статті є аналіз і узагальнення накопиченого досвіду застосування сучасного
гірничо-геологічного програмного забезпечення для вирішення широкого кола завдань, що
виникають в ході виконання науково-дослідних, передпроектних і проектних робіт,
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пов’язаних з підвищенням ефективності відкритої розробки залізорудних родовищ.
Вітчизняна нормативна і методологічна база, яка регламентує питання надрокористування, в
недостатній мірі враховує досягнення світової науки. Це відставання спостерігається
повсюдно – у вищій школі, на виробництві, в проектних і науково-дослідних організаціях.
Подальша інтеграція України в європейському та світовому співтоваристві неможлива без
гармонізації підходів до вирішення питань надрокористування.
Основна причина помилок в проектах – нерозуміння або неврахування геологічних
особливостей родовища при проектуванні його розробки. Тому основою для вирішення
широкого кола гірничотехнічних завдань є створення та постійна підтримка актуального
стану математичних моделей родовищ і кар’єрів. Постійна підтримка створених
математичних моделей гірничо-геологічних об’єктів (моделей родовищ, моделей
виробленого простору і фактичного положення гірничих робіт в кар’єрі, моделей кар’єрів по
попередніх проектах, предпроектних опрацюваннях, НДР і за річними програмами)
забезпечує безперервність проектного процесу з багатоваріантністю і оптимальністю
проектних рішень.
Процес створення моделей родовищ можна розділити на кілька етапів: оцінка вихідної
геологічної інформації; підготовка вихідних даних; побудова спрощеної твердотільної
моделі продуктивної товщі родовища за категоріями; коригування моделі продуктивної
товщі фактичним становищем свердловин в 3D просторі і даними експлуатаційної розвідки;
побудова моделі вміщаючих порід; побудова блокової моделі з урахуванням якісних
показників руд.
Створенню математичної моделі родовищ передує велика робота, пов’язана
з підготовкою вихідної геологічної інформації. В першу чергу необхідно оцінити геологічну
інформацію, яка є в фондах підприємства, а в випадку її відсутності – в фондах профільних
геологічних організацій. При цьому аналізується ступінь геологічної вивченості родовища,
морфологія рудних покладів, методика підрахунку запасів, експлуатаційна розвідка і т.п.
Основою комп’ютерної моделі родовища є система баз даних, що містять оброблену
вихідну геологорозвідувальну інформацію. Трудомістким процесом є верифікація баз даних,
яка полягає в контролі правильності введення вихідних даних і в пошуку помилок і протиріч
в первинній інформації.
Однією з проблем, з якою стикаються при створенні тривимірної моделі, є те, що
первинна тривимірна інформація про положення інтервалів випробування свердловин на
геологічних розрізах відображається без обліку відстані від точки випробування до площини
розрізу. Тобто для спрощення графічних побудов при підготовці графічних матеріалів звітів
вихідна інформація спрощується. Це призводить до того, що при побудові тривимірних
моделей родовища тільки на основі поперечних розрізів по родовищу поверхня, яка
оконтурює геологічне тіло, на ділянках розташування свердловин, віддалених від площини
геологічного розрізу, зміщена щодо справжнього положення інтервалу випробування.
Розглянемо цю ситуацію на прикладі характерного розрізу по Артемівському родовищу
(рис. 1). Для оконтурювання продуктивної товщі при підрахунку запасів на розріз виносяться
осі розвідувальних свердловин з нанесеними на них результатами рядового опробування та,
виходячи з параметрів кондицій, проводиться оконтурювання руди.
На перший погляд, цей контур досить точно характеризує продуктивну товщу в межах
розглядуваного профілю. Але якщо подивитися на справжнє положення свердловин щодо
площини розрізу, то видно, що інтервали опробування не лежать в площині розрізу (рис. 2).
Найбільш поширений спосіб побудови комп’ютерних моделей геологічних тіл
заснований на використанні сімейств характерних поперечних контурів, з’єднаних
єднальними лініями або додатковими контурами, розташованими в іншій площині. В якості
характерного профілю пропонується використовувати не контур з геологічного розрізу, а
тривимірний контур, побудований з урахуванням реального положення свердловин. Для
побудови даного контуру використовується допоміжна поверхня (наприклад, інтерполяція на
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основі методу Лапласа), побудована на основі справжнього стану точок, що беруть участь в
оконтурюванні геологічного тіла в площині розглянутого розрізу (рис. 3, 4).
Крім того, при побудові моделей враховується положення в просторі між-профільних
свердловин шляхом побудови додаткових контурів або сполучних ліній. Використання
інтерполяції дозволяє створювати коректні моделі родовищ (рис. 5).

Рис. 1. Контур продуктивної товщі по розвідувальному профілю 4

Рис. 2. Положення свердловин відносно розвідувального профілю (план)

Рис. 3. Контур продуктивної товщі в області геологічного розрізу (план)

Рис. 4. 3D вид умовної поверхні контуру
продуктивної товщі

Рис. 5. 3D модель продуктивної товщі Артемівського
родовища, створена за інтерпольованими контурами

На даний момент побудовано моделі 15 родовищ (Артемівське, Петровське, Велика
Глеюватка, Первомайське, Ганнівське, Інгулецьке, Західно-Зеленівське, Північний Тарапак,
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Краматорівське, Ділянка № 5, Ділянка № 2, Малорудні кварцити (7ж), родовища полів шахт
“Артем 2”, “Гігант Глибока”, “Першотравнева”).
Крім твердотільних (каркасних) моделей родовищ, також побудовані блочні моделі
родовищ. Блочні моделі є інформаційною основою при оптимізації кінцевих контурів
кар’єрів і встановлення режимів гірничих робіт.
Задачі, пов’язані з визначенням кінцевої глибини кар’єра, його продуктивності, режиму
гірничих робіт, є різноманітними і складними. Для одних і тих же гірничо-геологічних умов
різними фахівцями будуть запропоновані різні рішення. У вирішенні даного кола завдань
часто може проявлятися волюнтаризм, прийняття директивних технологічно
малообґрунтованих рішень. Значний обсяг інвестицій, необхідних для введення в
експлуатацію гірничодобувних підприємств, невпевненість інвесторів у надійності
проектних рішень стали поштовхом для розробки в 60-х роках минулого століття методу
оптимізації контурів кар’єрів на основі алгоритму Lerchs-Grossmann[2]. Математичної
основою даного методу є теорія графів. В ході роботи здійснюється цілеспрямований перебір
і оцінка сукупностей блоків (структурних дуг, які формують заданий кут укосу борту
кар’єра), що залучаються в розробку. Цей метод є суто математичним.
Доведено [2–4], що для заданих геологічних, гірничотехнічних та економічних умов
існує тільки один математично оптимальний контур кар’єра. Якщо збільшити вартість руди,
то оптимальний кар’єр побільшає. Якщо збільшити кут укосу неробочого борта, то
оптимальний кар’єр стане глибше. Для будь-якого безперервного рудного тіла, у міру
наближення розглянутих контурів кар’єра до оптимального контуру, кожний наступний
контур кар’єра характеризується малим збільшенням позитивної вартості [4]. Це означає, що
крива “запаси – вартість кар’єра” гладка і пласка в області максимуму. У точці максимуму
невеликі зміни контуру кар’єра не призводять до істотної зміни його вартості. В області
оптимального кар’єра складно зробити помилку проектування. Але невеликі зміни контурів
кар’єра на ділянках, віддалених від оптимального кар’єра, істотно впливають на його
вартість. Зміна ситуації на сировинних ринках, зниження вартості залізорудної сировини
змінюють криву “запаси – вартість кар’єра”, зміщує положення оптимального кар’єра і
робить актуальним завдання аудиту раніше прийнятих проектних рішень на їх відповідність
сучасної економічної ситуації.
Для вирішення завдань оптимізації кінцевих контурів і режиму гірничих робіт нашим
підприємством використовується програмне забезпечення Whittle. Програма Whittle в
діапазоні потенційно можливих цін на кінцеву продукцію (наприклад, 10–200 % від поточної
ціни на залізорудну сировину) визначає серію оптимальних проміжних контурів (один
контур на кожне припущення про ціну). В даний час система Whittle має багато інших
функціональних можливостей, які істотно розширюють коло розв’язуваних гірничоекономічних завдань. Найбільш важливою з додаткових функцій є функція планування
гірничих робіт з використанням алгоритму Milawa. Даний алгоритм імітує технологію
поетапного відпрацювання родовища з використанням тимчасово неробочих бортів. В якості
етапних контурів можна використовувати набір відібраних оптимальних (математично
обчислених за алгоритмом Лерча-Гроссмана) контурів кар’єра або спеціально побудовані в
гірничо-геологічному пакеті (наприклад, GEMS) послідовні кінцеві контури кар’єра з
відбудованими уступами, бермами і з’їздами.
Гірничі підприємства на відміну від інших промислових об’єктів є природнотехнологічними комплексами. Параметри і показники економічної ефективності залежать від
будови і розмірів родовищ, рельєфу місцевості і гідрогеологічних умов, фізико-механічних
властивостей вміщаючих порід, а також від допустимого впливу на навколишнє середовище.
На відміну від інших природно-технологічних комплексів, кар’єри є динамічними об’єктами,
що розвиваються протягом декількох десятиліть в часі і в просторі. Оптимізація проектів
гірничих підприємств ускладнюється також великою різнорідністю визначальних чинників:
геологічних, технічних, технологічних, економічних і соціальних, імовірнісним характером
впливу, високим ступенем невизначеності і малої вивченістю ряду факторів до початку
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проектування. З огляду на динамічність кар’єрів проектні рішення через 5–10 років
застарівають, і виникає потреба в коригуванні або в розробці нового проекту. Таким чином,
при розробці родовищ не обходимо здійснювати перманентний науково-технічний супровід і
проектування.
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ПЕРСПЕКТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
З ОСВОЄННЯ ВУГЛЕВОДНЕВИХ РЕСУРСІВ
ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ШЕЛЬФУ ЧОРНОГО МОРЯ
А. А. Толкунов, ДГП "Укргеофізика" м. Київ, Україна
Р. О. Гаврилюк, ДП «Науканафтогаз» НАК "Нафтогаз України", м. Вишневе, Україна
Проаналізовано геолого-економічні передумови реалізації інвестиційних проектів з освоєння
вуглеводневих ресурсів українського сектору Північно-Західного шельфу Чорного моря. За
результатами геолого-економічної оцінки складено рейтинг нафтогазоперспективних об’єктів.
Запропоновані напрямки подальших геологорозвідувальних робіт в українському секторі ПівнічноЗахідного шельфу Чорного моря.

PROSPECTS FOR INVESTMENT PROJECTS FOR THE DEVELOPMENT
OF HYDROCARBON RESOURCES OF THE NORTH-WEST BLACK
SECTOR SEA SHELF
Tolkunov A.A., SGE «Ukrgeofizika», Kiev, Ukraine
Gavrylyuk R.O., SE «Naukanaftogaz» JSC «Naftogaz of Ukraine, Ukraine
The geological and economical conditions of the investment projects for development of mineral
resources of Ukrainian part of the North-West sector of the Black Sea had been made by the authors of the
research. As a result of geological and economical evaluation the rank of oil-gas perspectives objects had
been made by the authors of the research. Directions for further exploration work in the Ukrainian part of
the North-West sector of the Black Sea had been proposed by the authors.

Забезпечення України ресурсами нафти та газу – одна з найважливіших умов посилення
економічної безпеки нашої держави. Україна відноситься до країн з дефіцитом власних
природних вуглеводневих ресурсів. В останні роки основні родовища вуглеводнів (ВВ)
України вступили в пізню стадію освоєння. Це призводить до суттєвого зниження видобутку,
погіршення показників діяльності нафтогазовидобувних підприємств. Разом з тим, в
українських секторах Чорного та Азовського морів зосереджено більше 30 % вуглеводневих
ресурсів держави [1]. Отже, проблема залучення інвестицій для видобутку нафти та газу в
акваторіях Південного нафтогазоносного регіону України є дуже актуальною.
В межах північно-західного шельфу на сьогодні сейсморозвідувальними
дослідженнями виявлено 52 нафтогазоперспективних об’єктів [2]. З них 31 об’єкти виявлені,
21-підготовлені під пошуково-розвідувальне буріння, 13 з яких - в нерозподіленому фонді
Держгеонадр. Північно-західний шельф Чорного моря є добре вивчений геофізичними
методами (сейсморозвідка, електророзвідка, граві- та магніторозвідка). За результатами
пошуково-розвідувального буріння на північно-західному шельфі Чорного моря були
відкриті 8 газових і газоконденсатних родовищ — Голицинське, Південно-Голицинське,
Штормове, Архангельське, Шмідта, Кримське, Одеське, Безіменне. Наявні дані свідчать про
сприятливі геологічні передумови інвестиційної привабливості північно-західного шельфу
українського сектору Чорного моря.
Для оцінки перспектив освоєння вуглеводневих ресурсів нерозподіленого фонду надр
українського сектору Північно-Західного шельфу Чорного моря пропонується, в першу чергу
розглянути декілька сценаріїв, серед яких:
1)
реалізація інвестиційних проектів приватними компаніями;
2)
реалізація інвестиційних проектів національною акціонерною компанією;
3)
реалізація інвестиційних проектів приватними компаніями з національними
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акціонерними компаніями на умовах УРП.
При дослідженні економічних передумов реалізації інвестиційного потенціалу північнозахідного шельфу Чорного моря за першими сценарієм кожен нафтогазоперспективний
об’єкт розглядався як окремий інвестиційний проект, не залежний від іншого, з
транспортуванням продукції на материкову частину України. Термін реалізації проекту
геологорозвідувальних робіт та видобутку вуглеводнів з очікуваних родовищ підготовлених
структур становить 30 років (час дії спеціальних дозволів на пошуки, розвідку і видобуток
вуглеводнів на континентальному шельфі). Для оцінки реалізації цього сценарію використані
дані про вартість на необхідне обладнання для буріння та облаштування свердловин,
прокладки газопроводів, тощо на умовах оренди. Розрахунки були проведені за методикою,
яка, в цілому, відповідає таким, що їх використовують провідні нафтогазові компанії світу
[3] відповідно до діючого фіскального режиму. За результатами розрахунку та дослідження
основних показників ефективності інвестицій в освоєння вуглеводневого потенціалу
нафтогазоперспективних об’єктів було складено рейтинг їх інвестиційної привабливості.
Таблиця 1. – Рейтингова оцінка підготовлених до буріння нафтогазоперспективних об’єктів
північно-західного шельфу Чорного моря за геолого-економічними показниками можливого
промислового освоєння відповідно до варіанту (1)
Фонд
Горизонт
Внутрішня
Ресурси
Термін
підготовлених
відбиття,
Площа
норма
класу 333,
окупності
№№
2
об`єктів на
вік
(км )
рентабельності,
млрд. м3
, роки
01.01.2016
відкладів
%
1
Південнофлангова
К1(ІV)
24,8
10,177
17
12
2

Сельського

3

Чарівна

4

K1

86

37,932

32

9

К1(IV)

36

12,5

21

12

Штильова

Pg2,К1(IVа)

20

11,5

20

13,7

5

Понтійська

К1(ІVа)

22

8,04

14

17,3

6

Західнофлангова

К1(ІV)

21,3

7,8

11

15

7

Мирна

К1(ІV)

26,5

7,2

2

27

8

Корнілова

K1(IV)

55

6,137

3

24

9

Малікова

К1(ІV)

24

5,6

2

22

10

Сундучна

Pg1

11

2,5

-

-

11
12

Дипломна
Північноштормова

К1(IV)
К2(ІІІб)

13,25
10,4

2,448
1,6

-

-

Необхідно відзначити, що наведений термін окупності з початку робіт, а не з початку
видобутку продукції (з початку видобутку продукції по рентабельних проектах знаходиться
в межах 3-7 років).
Оцінка перспектив реалізації інвестиційних проектів національною акціонерною
компанією також передбачала освоєння кожного нафтогазоперспективного об’єкта окремо.
Але для оцінки реалізації цього сценарію були використані дані про вартість на необхідне
обладнання для буріння та облаштування свердловин, прокладки газопроводів, тощо за умов
їх придбання компанією. За результатами розрахунку та дослідження основних показників
ефективності інвестицій в освоєння вуглеводневого потенціалу нафтогазоперспективних
об’єктів було складено рейтинг їх інвестиційної привабливості та згруповано у відповідності
до черговості проведення робіт з геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової
розробки з подальшим видобуванням.
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Таблиця 2 – Рейтингова оцінка підготовлених до буріння нафтогазоперспективних об’єктів північнозахідного шельфу Чорного моря за геолого-економічними показниками можливого промислового
освоєння відповідно до варіанту (2)
Фонд
Ресурси
Внутрішня
Горизонт
Термін
підготовлених
класу
норма
Площа
відбиття, вік
окупності
Група №№
2
об`єктів на
333,
рентабельності,
(км )
відкладів
, роки
01.01.2016
млрд. м3
%
1

1

Південнофлангова

К1(ІV)

24,8

10,177

28

10,5

1

2

Сельського

K1

86

37,932

53

8,6

1

3

Чарівна

К1(IV)

36

12,5

32

11

1

4

Штильова

Pg2,К1(IVа)

20

11,5

31

12

2

5

Понтійська

К1(ІVа)

22

8,04

25

15

2

6

Західнофлангова

К1(ІV)

21,3

7,8

17

18

2

7

Мирна

К1(ІV)

26,5

7,2

16

19

3

8

Корнілова

K1(IV)

55

6,137

-

-

3

9

Малікова

К1(ІV)

24

5,6

-

-

3

10

Сундучна

Pg1

11

2,5

-

-

3

11

Дипломна

К1(IV)

13,25

2,448

-

-

3

12

Північноштормова

К2(ІІІб)

10,4

1,6

-

-

Відповідно до складеного рейтингу об`єкти групуються в три групи.
До першочергових обєктів відносяться: Південнофлангова, Сельського, Чарівна,
Штильова.
До другої черги віднесені: Понтійська, Західнофлангова, Мирна.
До третьої: Корнілова, Малікова, Сундучна, Дипломна, Північноштормова.
Аналіз техніко-економічних показників свідчить, що за сучасних умов проекти
третьої групи є збитковими, а введення цих об`єктів в розробку окремо не є доцільним для
інвестора.
Попередня оцінка перспектив реалізації інвестиційних проектів приватними
компаніями з національними акціонерними компаніями на чинних умовах податкового
режиму для УРП показала, що жоден з нафтогазоперспектиних об’єктів не може вважатися
інвестиційно привабливим, якщо розглядати освоєння кожного нафтогазоперспективного
об’єкта окремо від інших. На сьогоднішній день, основною перепоною для укладення угод
про розподіл продукції є вкрай несприятливий фіскальний режим газовидобувної галузі за
умов УРП. Враховуючи те, що такі угоди передбачають передачу значної частини (може
сягати 50-70%) видобутого обсягу вуглеводнів безпосередньо у власність держави, як
сторони такої угоди, покладення на інвестора додаткового тягаря у вигляді сплати рентної
плати за користування корисними копалинами у розмірі 11% (для видобутку на акваторіях)
робить цей організаційно-правовий механізм
менш привабливим для потенційних
надрокористувачів.
Враховуючи ситуацію, що склалася в Південному нафтогазоносному регіоні України,
особливої важливості набуває питання подальшого будівництва морських газотранспортних
магістралей з зав’язкою на материкову частину. Морська газотранспортна інфраструктура вагома складова нафтогазового комплексу. Зважаючи на те, що облаштування морських
родовищ нафти і газу потребують значно більших капіталовкладень, ніж при освоєнні
родовищ на суші, врахування етапності освоєння та підключення, обсяги та напрямки
транспортування продукції мають визначальне значення. Успішна реалізація проекту з
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будівництва газопроводу до материкової частини України в напрямку Одеси сприятиме
забезпеченню газом власного видобутку споживачів на материковій частині та розвитку
газотранспортної системи (ГТС) України, яка належить до найбільш важливих та розвинених
технологічних комплексів вітчизняної промисловості.
Реалізація інвестиційних проектів з освоєння вуглеводневого потенціалу надр північнозахідного шельфу Чорного моря за активною участю як національних так і приватних
нафтогазових компаній має підвищити інвестиційну привабливість регіону, збільшити
видобуток власного природного газу, а відтак і надходжень до бюджету від рентної плати за
користування надрами, призвести до збільшення активності в нафтогазовидобувній та
суміжних галузях економіки України.
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БАЛАНС ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ ТА ІНВЕСТОРА ПРИ ОСВОЄННІ
МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННОЇ БАЗИ УКРАЇНИ
А. А. Толкунов, А. С. Бегаль – ДГП "Укргеофізика" м. Київ, Україна
Представлено результати аналізу організаційно-економічних форм залучення інвестицій у
гірничодобувну галузь. Обґрунтована необхідність проведення геолого-економічних досліджень для
досягнення оптимального балансу інтересів Держави та Інвестора на різних стадіях підготовки та
реалізації відповідних проектів. Досліджені можливості збільшення обсягів інвестицій в роботи з
освоєння мінерально-сировинної бази України.

THE BALANCE OF THE INTERESTS OF THE GOVERNMENT AND
INVESTOR IN THE DEVELOPMENT OF MINERAL RESOURCES BASE
OF UKRAINE
Tolkunov A.A., Begal A.S. –SGE «Ukrgeofizika», Kiev, Ukraine
A analysis of forms of the attraction and use of investments in mining sector had been made by the
authors of the research. The necessity of estimation of investment projects to achieve the optimal balance of
interests of the Government and Investors are performed in the research. The measures, which can be used
by Government to increase the efficiency of investments in mining sector of Ukraine had been proposed by
the authors

Головним критерієм ефективності залучення інвестицій є досягнення балансу інтересів
держави й інвестора. Держава, керуючись прагненням розвитку національної економіки,
залучає певний обсяг інвестицій, зважаючи на макроекономічні показники. Інвестор при
реалізації відповідного проекту прагне одержати прийнятну норму прибутку.
Основними формами організаційно-економічних відносин надрокористування,
відповідно до яких відбувається залучення інвестицій в освоєння мінерально-сировинної
бази в світовій практиці є такі:
- концесійна фрма організаційно-економічних відносин надрокористування;
- ліцензійна форма організаційно-економічних відносин надрокористування;
- угоди про розподіл продукції;
- угоди про спільне підприємство [1].
Представником держави нерідко виступає національна гірнича компанія. Так, в країнах
що розвиваються обов'язковою умовою законодавства або контракту може бути створення
спільного підприємства між компанією - інвестором і державною гірничою компанією.
Проведений аналіз різних організаційно-економічних форм відносин іноземних
видобувних компаній з державою показує, що їхні сучасні модифікації є досить гнучкими та
за великим рахунком можуть приводити до приблизно подібних результатів ефективності
отримання державою економічної ренти. Але разом з цим,
внаслідок прозорості
економічного механізму стягнення фіскальних платежів УРП та більшої "незалежності" від
загального законодавства, на даний час виглядає більш прийнятним для країн, що
розвиваються. Успішне функціонування концесійної системи можливе за умови добре
розробленого фіскального режиму та вирішення численних правових питань гірничого
законодавства.
Законодавчі й підзаконні акти в розвиток основного законодавства щодо освоєння
мінерально-сировинної бази в світовій практиці присвячені вирішенню таких питань, як:
процедура організації й проведення конкурсів; порядок надання ліцензій; оподатковування в
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гірничовидобувній промисловості; модель ліцензійної угоди; модель контракту про розподіл
продукції [2].
Держава та Інвестор аналізують основні економічні показники ефективності
інвестиційних проектів. Такий аналіз є дуже важливим для вибору оптимальної переговорної
позиції, визначення необхідних заходів для встановлення прийнятних економічних умов
інвестування в проекти з видобутку корисних копалин. У різних країнах світу існує декілька
підходів до оцінки ефективності інвестицій у гірничовидобувну галузь. Аналіз світової
практики свідчить, що методики, які використовують держави, хоч і мають
макроекономічний характер, враховують й рентабельність проекту для інвестора.
Як правило, цим дослідженням передують роботи з геолого-економічної оцінки
мінеральних ресурсів. Основними напрямами досліджень, які проводять держави —
власники ресурсів при наданні їх у користування, є наступні: оцінка ресурсів регіону,
включаючи "доподаткову" ефективність, розрахунок економічної ренти, ранжування, цінові
сценарії; оцінка "податкових можливостей"; розробка ефективного механізму стягнення
такої частки. Можуть використовуватися два основні критерії ефективності проектів: на
стадії розробки — чиста сучасна цінність (NPV) родовища при ставці дисконту інвестора або
за вартістю капіталу; на пошуково-розвідувальній стадії — показник EMV (expected monetary
value). Державою розраховується також показник GT (government task) — частка економічної
ренти держави від розробки родовища Інвестором.
Результати таких досліджень дозволяють державі адекватно оцінити інвестиційну
привабливість ресурсної бази регіону, що є необхідною умовою для визначення ефективної
переговорної позиції. Підготовка до проведення переговорів між Інвестором і Державою
щодо економічних умов угоди про розподіл продукції або іншого договору про користування
надрами може передбачати, серед іншого, підготовку Державою ТЕО (техніко-економічного
обгрунтування) й розробку моделі економічних розрахунків по проекту. Аналіз світового
досвіду дозволяє виділити основні економічні показники, що розраховуються при оцінці
ефективності реалізації видобувних проектів з Інвестором та Державою (табл. 1).
На жаль, в Україні на сьогоднішній день не використовується методики, які дозволяють
розраховувати непрямі державні доходи та мультиплікаційний ефект від реалізації
видобувних інвестиційних проектів. Але треба відмітити, що за розрахунками в інших
країнах світу мультиплікаційний ефект від залучення інвестицій в роботи з розвитку та
освоєння мінерально-сировинної бази може складати 2 і більше [3]. Це означає, що один
долар капітальних вкладень у «видобувний» проект приносить приблизно ще один
додатковий долар приросту ВВП за рахунок генерованої проектом непрямої ділової
активності. Мультиплікатори ВВП для поточних витрат, тобто пов'язаних з експлуатацією
родовищ, транспортних систем і наданням сервісних послуг, як правило, істотно вище 2, а в
деяких випадках перевищують 3.
Таблиця 1. Основні групи показників, які використовуються при оцінці ефективності інвестицій у
гірничовидобувну галузь

Найбільш важливі показники оцінки ефективності інвестиційного проекту
для Інвестора
● Чистий грошовий потік;
● Внутрішня норма рентабельності (ВНР);
● Чиста приведена вартість (NPV);
● Індекс рентабельності (Р-фактор);
● Обсяг капітальних витрат до початку окупності проекту;
● Обсяг «ризикового капіталу»;
● Прибуток та рівень рентабельності продукції.
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Найбільш важливі показники оцінки ефективності інвестиційного проекту
для Держави
● Обсяг прямих державних доходів в цілому;
● Обсяг непрямих державних доходів
(податки субпідрядників і фізичних осіб, що приймають участь в проекті);
●Мультиплікаційний ефект (приріст державних доходів за рахунок підвищення
ділової активності в регіоні);
● Неотриманий прибуток від нереалізованих проектів;
●Частка економічної ренти держави від розробки родовища Інвестором (GT).
Таким чином можна зробити висновок, що питанням прогнозування показників
економічної ефективності інвестиційного проекту з освоєння освоєння мінеральносировинної держава має опікуватися вже на початку підготовки тендеру проведення
конкурсу на укладення відповідної угоди. Результати дослідження перспективних об’єктів
«очима» інвестора дозволили б адекватно оцінювати можливості досягнення балансу
інтересів інвестора та держави на всіх етапах реалізації проектів та визначити відповідні
оптимальні умови. Проблема залучення інвестицій в українську економіку набуває все
більшої актуальності. Адже від стану забезпеченості Держави мінеральними ресурсами,
багато в чому, залежать темпи та характер розвитку її економіки. Для вдосконалення
організаційно-економічних форм залучення інвестицій в гірничовидобувну галузь України
має бути використаний як власний, так і закордонний досвід.
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РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
В НАДРОКОРИСТУВАННІ
А. А. Толкунов – ДГП "Укргеофізика" м. Київ, Україна
Представлено результати аналізу світового досвіду регулювання інноваційно-інвестиційних
процесів в надрокористуванні. Розглянуто механізми державного управління та регулювання робіт з
розвитку й освоєння мінерально-сировинної бази України та зроблено пропозиції щодо їх
вдосконалення.

АDMINISTRATION OF INNOVATION-INVESTMENT PROCESSES
IN MINING SECTOR
Tolkunov A.A. –SGE «Ukrgeofizika», Kiev, Ukraine
A critical analysis of foreign experience in the administration of innovation-investment processes in
mining sector had been made by the author of the research. The mechanisms, which can be used by the
Government to increase the efficiency of innovation-investment processes in mining sector of Ukraine been
proposed by the author.

Аналіз досвіду державного регулювання та управління економіки в провідних країнах
світу свідчить, що питання розвитку та освоєння мінерально-сировинної бази відносяться до
найважливіших. В залежності від кон'юнктури на зовнішніх та внутрішніх ринках а також
потреб в інвестиціях, сировини та фіскальних відрахуваннях держави - власники ресурсів
суттєво змінювали умови реалізації проектів з пошуків, розвідки та видобутку корисних
копалин. Факторами пожвавлення інноваційно-інвестиційних процесів в надрокористуванні
виступають: розвинена мінерально-сировинна база, сприятливий інвестиційний режим
(податкова і регуляторна системи), прийнятний ступінь ризику.
В надрах України зосереджений величезний мінерально-сировинний потенціал для
розвитку її національного господарства. Зі 120 видів корисних копалин, які сьогодні
використовує людство, в Україні розробляються 98. Запорукою успішної реалізації цього
потенціалу має стати ефективне надрокористування з активним впровадженням інновацій як
на етапі проведення геологорозвідувальних робіт, так і під час видобутку корисних копалин.
Світова практика свідчить, що для збалансованого розвитку надрокористування
приріст запасів корисних копалин повинен перевищувати у 2 рази рівень їх видобутку.
Останніми роками рівень розвіданих запасів мінеральної сировини в надрах України почав
різко знижуватись. Видобування багатьох видів мінеральної сировини навіть при обсягах, що
скоротилися, значно перевищує приріст їх запасів. Таким чином, постала нагальна потреба в
забезпеченні ефективного розширення пошукової бази, що пов'язано із здійсненням
комплексів робіт по геологічному вивченню надр, оцінці ресурсів мінеральної сировини,
проведенням розвідувальних робіт. Згідно з „Загальнодержавною програмою розвитку
мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року”, затвердженою Законом
України від 21.04.2011 року № 2660-VI, геологічне вивчення надр, включаючи регіональні
геологічні і геофізичні роботи, пошуково-оціночні роботи, спрямовані на забезпечення
кількісної оцінки ресурсів корисних копалин - розвідка родовищ, їх ефективна і раціональна
розробка є зоною відповідальності держави та надрокористувачів. За державою також
координуюча роль та відповідальність за стан мінерально-сировинної бази в цілому. Метою
Програми є забезпечення потреб національної економіки у мінеральних ресурсах за рахунок
власного видобутку, зменшення залежності України від імпорту мінеральних ресурсів та
збільшення експортного потенціалу країни за рахунок власного видобутку корисних
копалин, що мають великий попит на світовому ринку. Успішна реалізація цієї Програми
дозволила б забезпечити економіку України власною сировиною. Проте, досвід реалізації
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п’яти років дії Програми показав, що досягнення її основних показників неможливе без
суттєвого збільшення обсягів як державних так і недержавних інвестицій. Для виконання
робіт з підготовки ресурсної бази в обсягах, необхідних для задоволення потреб економіки
України, необхідно повернутися до практики фінансування геологорозвідувальних робіт за
кошти Державного бюджету України з захищеної статті. Наповнення цієї статті має
відбуватися, в тому числі, за рахунок частини коштів, що отримує держава від продажу
геологічної інформації та надання спеціальних дозволів на користування надрами та завдяки
запровадженню цільових ставок відрахувань для відновлення ресурсної бази від видобутку
корисних копалин.
В світовій практиці використовуються різні форми залучення інвестицій в
надрокористування. Так, в різних країнах світу використовуються концесійна або ліцензійна
системи, Угоди про розподіл продукції (УРП), Угоди про спільні підприємства. В
законодавстві деяких країн, як наприклад України, передбачена можливість реалізації
проектів в надрокористуванні з використанням різних економіко-адміністративних форм.
Аналіз податкового та регуляторного режимів реалізації проектів з розвитку й освоєння
значної частини мінерально-сировинної бази України свідчить про їх непривабливість для
потенційних інвесторів. Як на умовах ліцензійної системи, так і УРП. По цілому ряду
корисних копалин податкове навантаження на надрокористувача є завеликим. Рівень
зарегульованості цього виду господарської діяльності в Україні залишається також доволі
високим.
Дуже важливим є стимулювання надрокористувачів використовувати сучасне
обладнання та нові підходи для підвищення ефективності пошуково-розвідувальних і
видобувних робіт. Необхідно використати досвід інших країн по застосуванню різних
механізмів сприяння технічного переозброєння підприємств, що займаються розвитком та
освоєнням мінерально-сировинної бази.
Дослідження інвестиційних ризиків та невизначеності в надрокористуванні є особливо
важливим напрямком всіх видобувних компаній світу та урядів країн-власниць ресурсів. При
плануванні та реалізації робіт з розвитку та освоєння мінерально-сировинної бази разом з
економічними, експлуатаційними (технологічними), політичними та екологічними ризиками
враховуються й геологічні ризики. Управління останніми є найбільш важливим, з огляду на
специфіку видобувного бізнесу, що визначається особливостями його основних активів –
родовищ корисних копалин та перспективних ділянок надр. Так, через ймовірнісний
характер результатів геологорозвідувальних робіт на перспективних об’єктах безпосередня
кореляція між обсягами вкладених ресурсів та обсягами видобутку продукції простежується
не завжди.
Для пожвавлення інноваційно-інвестиційних процесів в надрокористуванні України
необхідним є:
- забезпечити фінансування Державою виконання робіт з розвитку мінерально-сировинної
бази в обсягах, необхідних для задоволення критичних потреб економіки України в природних
ресурсах;
- покращити інвестиційний режим надрокористування шляхом розробки та
запровадження конкурентоздатної податкової системи та вдосконалення економікоадміністративних форм;
- створити умови, які б сприяли використовувати сучасне обладнання та новітні підходи
для підвищення ефективності пошуково-розвідувальних і видобувних робіт;
- проводити дослідження інвестиційних ризиків та невизначеності з метою ефективного
регулювання надрокористування.
В сучасних умовах особливо важливим є розробка та запровадження комплексу заходів
направлених на залучення інвестицій та стимулювання широкомасштабного впровадження
новітніх технологій в роботи з розвитку та освоєння мінерально-сировинної бази України для
зміцнення економічної безпеки нашої Держави.
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РОДОВИЩЕ КОРИСНИХ КОПАЛИН У ТЕХНО-ГЕОЛОГІЧНІЙ
СИСТЕМІ НА РІВНІ ОСВОЄННЯ
О. В. Чепіжко, д-р геол. наук, професор, Одеський національний університет
ім. І. І. Мечникова, Одеса, Україна, avchep@i.ua,
В М. Кадурін, канд. геол.-мінерал. наук, професор, Одеський національний університет
ім. І. І. Мечникова, Одеса, Україна, vl.kadurin@gmail.com,
С. В. Кадурін, канд. геол. наук, ГЕОДАР Інвестментc, Віндхук, Намібія,
kadurins@gmail.com,
О. І. Волкова, аспірант, кафедра загальної та морської геології, Одеський національний
університет імені І. І. Мечникова, Одеса, Україна, volkova_olga_88@mail.ru
Техно-геологічні системи (ТГС) складаються з геологічного середовища, техногенних
об’єктів (техносфери) та системи управління, які діляться ще на низку окремих компонентів. Це все
може розглядатися як природно-антропогенний комплекс. Ефективне функціонування такого
складного комплексу, як ТГС, забезпечується досконалою теорією, методологією управління й
ступенем інформаційної наповненості та її достовірності.
Ми вивчаємо системи “родовище корисних копалин (РКК) − геологічне середовище” як
техногеологічні системи (ТГС) з такими параметрами: геологічний об’єкт, який оцінено як
родовище з визначеною економічною оцінкою, технологічне обладнання для проведення робіт з
видобування й система управління всіма процесами в ТГС.
Освоєння РКК має бути забезпечене такими інформаційними можливостями, що є
зіставними зі складністю самої ТГС, для того, щоб мати можливості контролювати її стан,
взаємозв’язки, потоки речовини, енергії та інформації. Тож такий стан речей забезпечить
спроможність управління ТГС, щоб довести до ладу господарювання у сфері освоєння надр.
Основою управління є формування впливу керівного інституту на об’єкт управління, який
представлено інформаційним процесом, що забезпечує отримання, переробку й аналіз отриманих
даних, побудови моделі стану ТГС за оцінюваними параметрами, розробки рекомендацій щодо
здійснення керівного впливу. Такий підхід можна вважити теоретичною основою раціонального
надрокористування.

TECHNICAL-GEOLOGICAL SYSTEMS OF MINERAL DEPOSITS
ON THE LEVEL OF DEVELOPMENT
O. V. Chepizhko, Doc. Geol. Science, Professor, Odesa I. I. Mechnikov National University,
Odesa, Ukraine, avchep@i.ua,
V. M. Kadurin, Сand. Geol.-Min. Science, Professor. Odesa I. I. Mechnikov National University,
Odesa, vl.kadurin@gmail.com, Ukraine;
S. V. Kadurin3, Сand. Geol.-Min. Science, HEODAR Investments, Windhoek, Namibia,
kadurins@gmail.com,
О. І. Volkova, PhD student, Odesa I. I. Mechnikov National University, Odesa,
volkova_olga_88@mail.ru.
TGS consists of geological environment and man-made objects (techno-sphere) that are divided into
a number of individual components (elements). This all can be considered as natural – anthropogenic
complex. The effective functioning of such complex set as TGS is provided by perfect theory, management
methodology and by the degree of information fullness and its reliability.
We study the “Mining deposit (MD) – geological environment” as technical-geological system
(TGS) with the following parameters: geological object rated as deposit facility with a defined economic
assessment, technical equipment for the conduction of works on extraction and system management
of all processes in TGS.
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Mastering of (MD) should be provided with such information capabilities that match the complexity
of the TGS, in order to be able to control its condition, relationships, flows of matter, energy and the
information itself. Accordingly, this situation will provide TGS management capacity to bring economic
development in the fields of deposit development to order.
The basis of management is the formation of the influence of the managing institution in the object
of management, which is represented as informational process, which provides acquisition, processing and
analysis of the obtained data, construction of models for state of TGS by estimated parameters, development
of recommendations for the implementation of control action.

Вступ.
Розв’язання проблеми керування передбачається шляхом створення моделей техногеологічних систем (ТГС) різного рівня. Методологічна суть моделей визначає комплекс дій
і процедур, за допомогою яких на певний момент часу може досягатися оптимального
впливу на ТГС на заданий період. У цьому аспекті послідовність розв’язання проблеми
керування характеризується в ідеальному варіанті поступальним цілеспрямованим впливом
на геологічне середовище різними методами з метою запобігання розвитку оборотних і
безповоротних процесів, які дозволяють на заданий строк максимально забезпечити
використання корисної дії ТГС в межах досліджуваного територіального комплексу.
Збір первинної інформації повною мірою визначається кінцевою метою або
характером прогнозу, який повинен бути отриманий у результаті проведення досліджень.
Разом з тим, для того, щоб прогнозувати хід розвитку стану геологічного середовища (ГС) і
навколишнього середовища (НС) у цілому, необхідно створити достовірну й представницьку
базу даних, маючи інформацію по визначених параметрах стану середовища. Для одержання
первинної інформації необхідно в першу чергу розробити науково-обґрунтовану системну
концепцію моніторингу конкретного регіону або території.
Мета роботи – моделювання значення кожного з елементів ТГС родовища корисних
копалин (РКК) на функціонування техно-геологічної системи на рівні освоєння.
Задачі: 1. визначення закономірностей формування ТГС РКК на основі поглибленого
аналізу його стану та комплексна оцінка впливу геологічних процесів (ГП), техногенного
фактору і інформаційно-управлінського процесу; 2. формалізація багатофакторних впливів
ГС на функціонування техногенних елементів ТГС і створення його геологічних та
інформаційних моделей; 3. розробка аналітичних модулів управління (достатніх положень
геолого-економічної оцінки і адміністрування), геологічних і техногенних чинників
раціональної експлуатації ТГС РКК.
Виклад основного матеріалу.
ГС − термін вільного користування і в літературі вживається з різним вмістом. Він
увійшов в широкий оберт не тільки в інженерної геології, а й в геології взагалі, а також і в
інших науках про Землю (геології, географії, екології, включаючи екологічну геологію),
економіці і соціальних науках. При цьому трактування даного терміна часто подавалось
надзвичайно широко, а часом просто вільно. ГС змінюється, еволюціонує з часом. Ця
еволюція і кількісна (поступове зростання обсягу ГС у зв'язку з ростом масштабів
техногенних впливів на літосферу), і якісна (зміна стану ГС). Якісна еволюція ГС
здійснюється в єдності і боротьбі двох протилежностей: з одного боку відбувається
погіршення якості ГС за рахунок виснаження запасів КК, забруднення ґрунтів і підземних
вод, розвитку несприятливих природних, природно-антропогенних і антропогенних
геологічних процесів тощо, а з іншого боку − поліпшення її якості і стану за рахунок
цілеспрямованого регулювання і управління властивостями масивів гірських порід,
управління ГП, створення систем інженерного захисту, моніторингу, очищення ґрунтів
і підземних вод від забруднень і т. п. [1, 4, 9–11, 13].
Техно-геологічні системи складаються з ГС, техногенних об’єктів (техносфери) та
системи управління, які діляться ще на ряд окремих компонентів. Це все може розглядатися
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як природно-антропогенний комплекс. Ефективне функціонування такого складного
комплексу як ТГС забезпечується ступенем інформаційної наповненості та її достовірності в
рамках системи моніторингу, досконалою теорією і методологією управління [9–11, 13].
Постійне збільшення масштабів техногенного навантаження сумірного з розвитком
ГП, визначає необхідність детальних досліджень цього чинника з метою прогнозування
і корегування господарчої діяльності. У цьому і складається розробка і розв’язання проблеми
управління ГС і ТГС в аспекті обліку еколого-геологічних і економіко-геологічних умов
певних територій. Оскільки існування людства визначає безперервне функціонування
системи “людина − ГС”, геологічні умови стійкості даної системи відіграють суттєву роль.
Специфіка РКК як ГС визначається основними положеннями про родовища.
У нашому розумінні, РКК − ділянка земної кори, в межах котрої відбулось КК як результат
геологічних процесів, в кількості і якості достатньої для народно-господарчого освоєння.
Кількість КК визначає запаси, які характеризуються ступенем вірогідності (категорії запасів),
якість визначається кондиціями, що можуть бути геологічними і технологічними. Оцінка
родовища за результатами пошуково-розвідувальних робіт – це передбачення можливих
запасів КК, його якості та умов розробки. Передбачення або прогноз має бути науково
обґрунтованим [4–6, 12, 13].
Кожне родовище характеризується конкретними геолого-промисловими параметрами,
до яких відносяться: умови і глибина залягання, товщина рудних тіл і товщина шару
розкриття (вскриші), товщина і розташування безрудних прошарків, мінеральний склад і
вміст корисних і шкідливих компонентів та ін. Конкретні значення кожного з цих параметрів
визначають економічні показники видобутку, переробки та використання мінеральної
сировини. Тому, для промислового використання необхідно визначати граничні значення
геолого-промислових параметрів (кондиції), за яких технічно можлива та економічно
доцільна розробка родовища. Кондиції необхідні для оконтурювання ділянок поширення
промислових руд або відділення від непромислових та некондиційних.
Характер техногенної діяльності відображає абсолютну величину цілеспрямованого
або стихійного впливу людини на ГС. В основі їх систематизації встановлені принципи
масштабності і керованості чинником техногенного впливу в межах ТГС, що досліджується.
До цілеспрямованих відносять наступні види техногенного впливу: 1) різні види
будівництва; 2) розробка РКК; 3) сільськогосподарське освоєння території; 4) створення
рекреаційних зон. До нецілеспрямованих техногенних впливів і їх наслідків можна віднести:
1) результати катастроф на атомних станціях; 3) аварії на хімічних підприємствах; 2) аварії
на гідротехнічних спорудах; 4) наведена сейсмічність.
Найбільш масштабним по мірі техногенного впливу є розробка РКК і будівництво
різних типів споруд: промислове будівництво лінійних об’єктів; гідротехнічне будівництво.
Розвиток промисловості, починаючи з рубежу ХIХ і ХХ ст. визначило деяке посилення
техногенного впливу на ГС, пов’язане, насамперед, з розвитком гірничодобувної
промисловості та будівництва і експлуатації шахт, що спричиняє різке пониження рівня
підземних вод. Це визначило, з одного боку, осушення території і порушення існуючої
системи водопостачання, а з іншого − спричинило активізацію карстових процесів, просадок
і провалів на поверхні.
Внаслідок проведення підготовчих і добувних робіт в процесі підземних гірничих
виробках відбувається зміщення гірських порід, а в товщі гірських порід − порушення
природних водоупорів, що приводить до надходження в гірські виробки підземних вод
верхніх водоносних горизонтів.
З іншого боку, при інтенсивному вилученні води і утворенні вирви депресії в її межах
активізуються хімічне і фізичне вивітрювання розчинних порід (галогенних, сульфатних,
карбонатних), що приводить до карстоутворення яке супроводиться порушенням цілісності
функціонуючих будівель і споруд, інженерних комунікацій та ін., крім того, виводяться з
оберту значні площі сільськогосподарських угідь.
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Більшість ТГС, що техногенно-активізувалися не є неминучими, а визначаються
недоліком розвитку ГС в процесі формування ТГС (народногосподарського освоєння
території). При проектуванні, будівництві і експлуатації гірничодобувних підприємств з
різними засобами добування корисних копалин, а також інших народногосподарських
об’єктів, в тому числі капітального і житлового будівництва, часто, починаючи з
проектування, визначаються прорахунки, пов’язані з виникненням умов, сприятливих для
активізації природних і виникнення нових техногенно-активізованих ГП.
З розробкою родовищ нафти і газу пов’язаний розвиток незначних по розміру обвалів,
ерозії, а також деякої просадки території. Однак, в основному, техногенним чинником є
попадання вуглеводнів у верхні геологічні шари і вихід їх на поверхню. Виходи газу
відбуваються через старі свердловини, в яких не цементувалися патрубки колон труб, через
покинені гірські виробки і т.д.
Господарська діяльність людини визначає виникнення і розвиток певних
парагенезисів геологічних процесів, які надають негативний вплив при функціонуванні ТГС.
При проектуванні і здійсненні проектів техногенного впливу зміни ГС як об’єкта
господарської діяльності відбувається на наступних стадіях: 1) підготовка території,
2) будівництво і інженерний захист технічних об’єктів, 3) використання території
геологічного об’єкту в народногосподарських цілях.
До складу ТГС включають технічні пристрої, які видобувають корисні копалини і
виробляють енергію. Виділяється також технічний блок з переробки отриманої сировини і
виробництва засобів виробництва. Далі йде техніка, технічні системи з передачі,
використання і зберігання засобів інформації. Останнім часом з’являються також ТГС по
переробці і утилізації відходів, включені в безперервний цикл безвідходної технології [1, 3,
4, 9–11, 12].
Методи дослідження.
Вивчення такої системи як РКК, що включає вельми різнорідні об’єкти, припускає
використання як базового методологічного прийому системний підхід. Використовуються
три методи дослідження сучасних геологічних процесів і впливу техногенних процесів –
метод спостережень, експериментальний метод і теоретичний метод. Метод спостережень
дозволяє вивчення техногеологічних процесів методом безпосередніх спостережень і
вимірювань в моменти часу, що фіксуються. Використання експериментального методу
передбачає моделювання геологічного процесу в лабораторних умовах при визначених
технічних параметрах ТГС на певний час. Побудовані моделі процесу за наслідками
безпосереднього спостереження дають можливість судити про можливі причинно-наслідкові
зв’язки між геологічними і техногенними процесами. По моделях процесу/системи процесів
можуть бути дані оцінки елементам, які недоступні для безпосереднього спостереження
(глибинні процеси) [4, 10, 11, 13].
Теоретичний метод передбачає проведення теоретичних досліджень техногеологічних
процесів і їх оцінку на підставі законів і методів фізики, механіки, математики і хімії.
Розв’язується питання про вірогідність процесу або його прогнозування з позиції цих законів
в ТГС. Системний підхід в управлінні означає всебічне опрацювання прийнятих рішень,
аналіз всіх можливих варіантів їх реалізації, координацію зусиль на різних напрямках.
Управління складних систем цей принцип передбачає тісну ув’язку рішень геологічних,
економічних та інформаційних проблем в процесі вирішення управлінських завдань. У
цьому випадку аналізований об’єкт розглядається як певна сукупність елементів, взаємний
зв’язок і взаємодію яких обумовлюють властивості і загальний характер цієї сукупності.
Використання методологічних принципів теорії систем дозволяє сформувати з реальних
складних різнорідних об’єктів систему у відповідності з цілями дослідження, визначити її
основні елементи, частини або підсистеми, встановити системоформуючі відносини і зв’язки
між елементами, які характеризують її структуру [7, 11, 12].
Дослідження РКК як ТГС має три практичні аспекти:
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1) відноситься до вивчення ГС як середовища життєдіяльності людини. Вивчення
геологічних процесів може бути направлено на прогноз і попередження стихійних катастроф,
пов’язаних з рухами земних мас (землетруси, селеві потоки, обвали, виверження вулканів і
т.д.). Воно має бути також направлено на вивчення умов будівництва у зв’язку з рухами
земної кори.
2) пов’язаний з вивченням геологічних тіл як природних ресурсів. Направлений на
вивчення динаміки покладів флюїдів (нафта, газ, мінеральні води) для раціонального їх
використання – визначення місць закладання свердловин, повнота добування тощо, а також
рухів і теплових потоків;
3) пов’язаний з ретроспективними дослідженнями, заснованими на вивченні
динамічних систем і використовуваними для побудови прогнозних моделей, а також для
визначення прогнозу пошуків корисних копалини.
Результати дослідження. Науковий і практичний інтерес до визначення
результативності сучасного економічного механізму економічного регулювання у справі
вдосконалення управлінської системи забезпечення раціонального надрокористування
зумовлює необхідність вибору критеріальної основи ефективності його діяння. Виявлення
таких критеріїв є методологічно доцільним, виходячи з сутності й змісту економічного
механізму адміністративного регулювання за умовами ринку.
Сутністю економічного механізму природокористування та надрокористування є
регулювання процесу розв'язання економічних і правових суперечностей шляхом
застосування певних соціально-економічних заходів, методів та інструментів [12]. Одним із
критеріїв дієвості економічного механізму адміністративного регулювання має виступати
його спроможність реалізувати економічні інтереси членів суспільства щодо регулювання
відносин суб'єктів надрокористування [2, 4, 7, 8, 11].
Одним з основних критеріїв ефективності економічного механізму адміністративного
регулювання виступає його економічна доцільність і поліпшення якості життя внаслідок
застосування відповідних інструментів управління у практиці господарювання. Цей критерій
зумовлений необхідністю задоволення економічних і соціальних потреб членів суспільства
через реалізацію їх інтересів у формуванні відповідних нормальних умов життєдіяльності та
господарювання.
Впровадження економічних підходів до управління надрокористування в Україні
означає наукову розробку і практичне впровадження надійних економіко-правових
механізмів використання природних ресурсів на всіх рівнях господарювання. Причому
впровадження економічного механізму регулювання надрокористуванням повинне
здійснюватися шляхом не адміністративного тиску, а використовуючи економічні/ринкові
відносини, тобто створенням таких умов для виробничої діяльності, за яких господарюючим
суб'єктам було б вигідним досягнення визначених цілей з найменшими витратами. При
цьому впровадження економічних підходів до управління надрокористуванням і охороною
навколишнього середовища можливе за умови дотримання адміністративно-правових
методів управління, тобто активно поєднуватися з ними.
Управління на основі системного підходу включає три етапи:
1. Визначення сфери, уточнення області та масштабів діяльності суб'єкта управління,
орієнтовний встановлення адекватних сфер, областей і масштабів діяльності, інформаційних
потреб.
2. Здійснення необхідних досліджень (системний аналіз).
3. Розробка альтернативних варіантів вирішення певних проблем і вибір
оптимального варіанту по кожній задачі із застосуванням експертних оцінок, в тому числі і
незалежних експертів.
Новизна дослідження. Запропоновано нову методологію комплексного аналізу
функціонування ТГС РКК та оцінки впливу геологічних, технологічних та інформаційних
факторів і процесів на експлуатацію РКК у різних обставинах управління.
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Висновки.
Застосування теорії систем до управління полегшило для керівників завдання, має
вдосконалювати організацію в єдності її складових частин, які нерозривно переплітаються з
навколишнім середовищем.
Домінування в теорії та практиці управління адміністративного ресурсу має бути
знижене, в першу чергу, за рахунок скорочення списку нормативних документів, що
вимагаються подавати для отримання дозволу надрокористування.
Економічна оцінка запасів і ресурсів корисних копалин повинна проводитися на
кожному етапі розвитку мінерально-сировинного комплексу для цілей підвищення
обґрунтованості прийняття рішень і формування комплексної стратегії розвитку. Починаючи
з оцінки ефективності функціонування галузі в цілому і служити основою вибору
пріоритетних напрямків її розвитку, так і на всіх етапах геологорозвідувальних робіт та
експлуатації об'єктів надрокористування. Але найбільш опрацьованим залишається напрямок
оцінки запасів, в той час як офіційна методика економічної оцінки ресурсів недосконала, а її
проведення засноване на методичних рекомендаціях галузевих і академічних інститутів.
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НЕТРАДИЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА ВУГЛЕВОДНІВ ВОЛИНО-ПОДІЛЛЯ
В. П. Чепіль, ПАТ “Укргазвидобування”, м. Київ, office@ugv.com.ua
На підставі кількісних значень чинників прогнозування скупчень газу в ущільнених породах та
сланцевих відкладах обґрунтовано найперспективніші стратиграфічні комплекси. Для пошуку газу в
ущільнених породах пріоритетними є відклади кембрію. Перспективи пов’язуються із зоною
поширення порід з незадовільними ємнісно-фільтраційними властивостями, яка приурочена до
гідрохімічної зони застійного водообміну загальною площею близько 6 тис. км2. У її межах виділено
як першочергову Князівсько-Перемишлянську ділянку з поліпшеними колекторами площею близько
1250 км2 з прогнозними добувними ресурсами газу близько 200 млрд м3. Найперспективнішими для
пошуку покладів газу в сланцях є силурійські відклади. Львівсько-Коломийська структурно-фаціальна
зона розвитку силурійських сланцевих відкладів з найвищим умістом органічної речовини до 2,27 %
прогнозується як єдине потенційне родовище газу площею близько 16 тис. км2. Прогнозні видобувні
ресурси газу з коефіцієнтом вилучення становлять 0,15 близько 1,8 трлн м3. Пріоритетними для
освоєння є ресурси вуглеводнів чорносланцевих відкладів силуру. Кембрійські ущільнені пісковики
можуть розглядатися як самостійний, так і супутній напрям робіт під час освоєння вуглеводневих
ресурсів силурійських сланців.

UNCONVENTIONAL SOURSES OF HYDROCARBONS OF
VOLYN-PODOLIA
V. P. Chepil,PJSC “Ukrgasvydobuvanny”, Kyiv, office@ugv.com.ua
Based on quantitative values of predicting factors of congestion of gas in compacted rocks and shale
deposits prospective stratigraphic complexes were justified. For a gas searching in compacted rocks
Cambrian sediments are priority. The prospects associated with rock spreading area with insufficient
Capacitive-filtration properties that dedicated to hydrochemical zone of stagnant water exchange with total
area of 6000 km2. Knyazіvsko-Peremishlyanska area with improved collectors of about 1250 m2 with
predictable extractive gas resources at 200 billion m2 is highlighted within its limits. The most promising for
gas deposit search in shales are Silurian sediments. Lvіvsko-Kolomiyska structural-facies zone of Silurian
shale deposits with the highest content of organic matter to 2,27 % is projected as one potential gas deposit
with a total area of about 16 000 km2. Geological forecast resources of Silurian black shale rocks are
estimated at 12 trillion m3, and minimum mining extraction with ratio of 0.15 are at about 1,8 trillion m3.
Based on the value of the resources, black shale deposits of Silurian are the most prioritized for
development. Cambrian compacted sandstones sealed can be regarded as an independent and as associated
line work in the development of hydrocarbon resources Silurian shales, because hypsometric levels of
distribution in structural terms mainly overlap.

Значні ресурси нетрадиційних джерел вуглеводнів (газ ущільнених колекторів,
сланцевий газ, метан вугільних пластів) у світі та швидко прогресуючі технології освоєння
роблять їх досить привабливими та рентабельними. У надрах Волино-Поділля також
присутні вищевказані різновиди нетрадиційних джерел вуглеводнів. Однак, проблема метану
вугільних пластів тут є не актуальною із-за незначних прогнозних ресурсів.
Газові поклади в ущільнених колекторах найбільш вивчені і видобуваються у значних
обсягах поки що лише на території Північної Америки. Найбільші успіхи та більше всього
відкритої інформації про нафтогазоносні басейни з промисловою газоносністю ущільнених
порід отримано в Анадарко, Грін-Рівер, Сан-Хуан, Денвер, Піанс, Уіллістон,
Східнотехаському, Північнолуізіанському (Spencer C. W., Masters I. A., B. E. Law, Rice D. D.,
Al-Shaieb Z. та ін.). На основі аналізу наявних матеріалів нами визначені основні чинники,
які можна використовувати для прогнозування, нами приділена особлива увага кембрійським
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ущільненим піщаних відкладам Волино-Поділля та встановлені кількісні значення чинників
прогнозування в них скупчень газу, а саме:
Їх площа має регіональне поширення – більше 6 тис. км2 і не пов’язується з
традиційними структурними, літолого-стратиграфічними чи іншими локальними пастками. В
її межах також можуть знаходитися зони з покращеними колекторами і окремі локальні
пастки з традиційними газовими покладами.
Катагенетична перетвореність органічної речовини та ущільнених пісковиків
знаходиться на стадії МК4 – АК1 (Ro 1,35-2,00) характерна для формування вуглеводневого
газу та вторинної тріщинної пористості та проникності.
Максимальні глибини залягання перспективних ущільнених колекторів не
перевищують 4000 м і є економічно та технологічно прийнятними для використання
сучасних технологій освоєння ресурсів газу.
Товщина піщано-алевритових відкладів у виділеній зоні від 50 до 110 м і більше є
важливим чинником для акумулювання значних ресурсів газу.
Наявність зони маловодності, яка є сприятливим чинником для перспектив
газоносності в ущільнених пісковиках, досить чітко встановлена у свердловині
Перемишлянська 1.
Загальна площа перспективної зони розвитку ущільнених пісковиків складає більше
6 тис. км2 (стадії катагенезу МК3 – АК1).
На підставі визначених кількісних значень чинників прогнозування скупчень газу в
ущільнених породах нами доведено, що найбільш перспективним стратиграфічним
комплексом для пошуку газу в щільних породах в межах Волино-Поділля є відклади
кембрію. Як відомо, у західному напрямку зменшуються їх кременистість і частка піщаних
порід. Вони ущільнюються, хлоритизуються, окварцовуються та глинизуються. Ці зміни
відбуваються при переході через Устилуг-Рогатинську флексурно-скидову зону. Виділяються
фаціальні зони північно-західного простягання:
– із задовільними фільтраційно-ємнісними параметрами (середня пористість >10 %,
середня проникність >5 мД) охоплює північно-східну та південну частини ВолиноПодільської монокліналі та територію Ковельського виступу;
– з критичними значеннями фільтраційно-ємнісних параметрів (середня пористість <7–
9 %, середня проникність 2–5 мД) смугою шириною у 10–15 км розмежовує зони задовільних та
незадовільних колекторських властивостей;
– з незадовільними фільтраційно-ємнісними параметрами (середня пористість <5–6 %,
середня проникність – 0,5 мД) охоплює територію південно-західної частини ВолиноПоділля.
Перспективи пов’язуються саме із зоною розповсюдження порід з незадовільними
ємнісно-фільтраційними властивостями, яка в свою чергу приурочена до гідрохімічної зони
застійного водообміну. В межах перспективної зони виділена високоперспективна
Князівсько-Перемишлянська ділянка площею у 1250 км2 з прогнозними видобувними
ресурсами газу біля 200 млрд м3. Високі перспективи цієї ділянки підтверджуються також
інтенсивними газопроявами при бурінні кембрійських ущільнених колекторів у
свердловинах Перемишлянських 1, 3, Велико-Мостівської 30, розміщених у її межах.
Перспективи газоносності сланцевих товщ нами прогнозуються із силурійськими
відкладами (Ю. Крупський, В. Чепіль та ін., 2014). Вивчення світового досвіду освоєння
родовищ сланцевого газу, зокрема Північної Америки, свідчить, що чинників формування
покладів промислового значення встановлено значну кількість, які в тій чи іншій мірі є
характерними для більшості басейнів. Проведеними нами дослідженнями визначені кількісні
значення основних чинників прогнозу газоносності сланцевих відкладів Волино-Поділля.
Вміст органічної речовини (ОР) є одним із ключових факторів в аспекті промислової
газоносності сланцевих басейнів. Як відомо, перспективним вважається мінімальний вміст
ОР більше 0,5 %. На відомих родовищах сланцевого газу він досить різноманітний – від 1–
6 % до 20 %. В межах польської частини південно-західного схилу Східноєвроейської
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платформи (СЄП) вміст ОР у чорносланцевих товщах силуру від 1 до 3 %. В палеозої
Волино-Поділля чорні сланці розповсюджені в кембрії, силурі, нижньому девоні, карбоні.
Нами на 147 пробах кернів з 12 свердловин із вищевказаних відкладів визначено вміст ОР від
0,2 до 2,27 % (Ю. Крупський, В. Чепіль та ін., 2014). Найвищий вміст ОР встановлено в
силурійських відкладах у межах Львівсько-Коломийської структурно-фаціальної зони (СФЗ)
– 2,27 %.
Важливими чинниками формування та критеріями прогнозу вуглеводнів є ступінь
метаморфізму і термічна зрілість порід та ОР. Ступінь катагенетичного перетворення
визначається відбивною здатністю вітриніту (% Rо). В проаналізованих родовищах середня
величина Rо від 0,5–0,6 до 3–4 %. Вона у нижньопалеозойських сланцях західного схилу
СЄП, як і глибина їх залягання, зростає у південно-західному напрямку і змінюється від 0,6
дo 2,0 %. Катагенез тут характеризується найсприятливішими для нафтогазоутворення
етапами (МК2–АК1).
Дослідженнями встановлено відсутність пари води, що свідчить про маловодність
розрізу силурійської сланцевої товщі, яка є важливим чинником формування вуглеводневих
систем.
Продуктивні площі поширення сланців родовищ значні – від 13 (Барнет) до
140 тис. км2 (Марселлус). Зона розвитку чорних сланців силуру Львівсько-Коломийської
СФЗ більше 16 тис. км2.
Глибини залягання продуктивних сланцевих товщ, освоєння яких є економічно
вигідним при сьогоднішньому розвитку технологій, не більше 4 тис. м. Силурійські сланці
території досліджень теж характеризуються сприятливими глибинами – 2,5–4 тис. м.
Товщини сланцевих відкладів, що вміщують поклади газу промислового значення,
складають від десятків (Нью-Олбені – 15–30) до сотень (Мортіней – 300–500) метрів.
Перспективні товщі силуру Волино-Поділля характеризуються регіональним розвитком
потужних пластів чорних аргілітів збагачених органічною речовиною, товщини яких
змінюються від 32 до 130 м.
Осадконакопичення сланцевих товщ території досліджень, як і відомих родовищ,
відбувалось в умовах відкритого спокійного пологого (нахил не перевищував 1–2°)
силурійського палеобасейну на значних площах.
Фаціальний та літологічний склад продуктивних сланцевих товщ відомих родовищ це,
в основному, тонкозернисті сланцюваті темнозабарвлені за рахунок ОР породи з
пластинчасто-подібними глинистими мінералами (сланці, чорні сланці, горючі сланці, рідше
алевроліти). Силурійські сланцеві відклади території досліджень представлені темно-сірими,
майже чорними аргілітами грубо- і тонкошаруватими, міцними, місцями алевритистими з
граптолітами по нашаруваннях, зрідка трохи карбонатними.
Ємнісно-фільтраційні властивості сланцевих товщ родовищ невисокі. Загальна
пористість низька і не перевищує 2–10 %. Загальна пористість силурійських сланців не
перевищує 4,5 % при низькій проникності – не більше 0,1 мД.
Встановлені кількісні чинники прогнозу вуглеводнів та співставлення їх з відомими
родовищами Північної Америки однозначно свідчать, про високі перспективи газоносності
чорносланцевих товщ палеозою, серед яких найбільші перспективи нами пов’язуються з
силурійськими відкладами. Це дає змогу однозначно розглядати чорносланцеву товщу
силуру Львівсько-Коломийської СФЗ, де існували найсприятливіші умови для акумулювання
достатньої кількості ОР (до 2,27 %) та перетворення її у газ (стадії катагенезу МК2 – АК1),
як єдине потенційне родовище газу. Його зона розвитку охоплює значну територію та
простягається на 320 км з північного заходу на південний схід, площа якої біля 16 тис. км2.
Видобувні прогнозні ресурси газу при коефіцієнті вилучення 0,15 оцінені у 1,8 трлн м3.
Названі нетрадиційні джерела характеризуються близькими гірничо-геологічними
умовами залягання і потребують сучасних і практично однакових технологій освоєння.
Переваги першочерговості їх освоєння зв’язані у першу чергу з величиною прогнозних
видобувних ресурсів. Виходячи з цього більш пріоритетними для освоєння є чорносланцеві
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відклади силуру. Кембрійські ущільнені пісковики можуть розглядатися як самостійний, так
і супутній напрямок робіт при освоєнні вуглеводневих ресурсів силурійських сланців,
оскільки гіпсометричні рівні їх поширення в структурних планах, в основному,
перекриваються.
Висновки
– Визначено кількісні значення основних чинників формування та прогнозу газоносності
(вміст ОР, ступінь метаморфізму і термічна зрілість порід та ОР, площа, глибини залягання
та товщини перспективних товщ, їх ємнісно-фільтраційні властивості, фаціальний та
літологічний склад, вміст мікроелементів, піриту та кремнезему, наявність системи
тріщинуватості тощо) силурійських сланців та кембрійських ущільнених пісковиків.
– Перспективи газоносності кембрійських відкладів пов’язуються з ущільненими
пісковиками в межах літолого-фаціальної зони з незадовільними ємнісно-фільтраційними
параметрами, загальна площа якої біля 6 тис. км2, з оцінкою прогнозних видобувних ресурсів
газу біля 340 млрд м3. В межах цієї зони виділена як першочергова КнязівськоПеремишлянська ділянка з покращеними колекторами площею 1250 км2 з перспективними
ресурсами біля 200 млрд м3.
– Найсприятливіші умови для акумулювання достатньої кількості органічної речовини
(до 2,27 %) та перетворення її у газ на стадії катагенезу МК2-АК1 у палеозої існували в
силурійській сланцевій товщі. Чорносланцева товща силуру обгрунтовується як єдине
потенційне родовище газу, що приурочене до Львівсько-Коломийської СФЗ площею біля
16 тис. км2. Прогнозні видобувні ресурси цієї зони при коефіцієнті вилучення 0,15 складають
біля 1,8 трлн м3.
– Проблема освоєння газу чорносланцевих відкладів силуру найбільш пріоритетна для
подальших досліджень нетрадиційних джерел вуглеводнів Волино-Поділля.
– Кембрійські ущільнені пісковики можуть розглядатися як самостійний, так і супутній
напрямок робіт при освоєнні вуглеводневих ресурсів силурійських сланців, оскільки
гіпсометричні рівні їх поширення в структурних планах, в основному, перекриваються.
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З-поміж найактуальніших напрямів розвитку мінерально-сировинної бази України є
забезпечення раціонального видобутку та використання бурштину. На території України формація
бурштиноносних покладів дуже поширена в межах Прип’ятського бурштиноносного басейну й
Прикарпатської бурштиноносної площі. Автор уперше показав, що формування потужних
бурштинових покладів пов’язане із зонами активізації: Північноукраїнської та Сущано-Пержанської.

CHARACTERISTIC OF DEVELOPMENT OF AMBER IN UKRAINE
V. D. Shtylenko, Postgraduate, Institute of Geological Sciences, NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine,
e-mail: valush_k@bigmir.net
There are efficient of rational mining and applying of amber among the most actual directions of
development raw mineral bases of Ukraine. The structures of amber deposit are widely extended within the
Prip’yat and Prykarpattya amber areas on territory of Ukraine. For the first time, the author study that
forming of powerful amber beds is related to the areas of aktivization, such as Pivnichno-Ukrains’ka and
Suschano-Perzhans’ka.

Вступ

На земній кулі встановлено дві епохи утворення бурштину: пізньокрейдова (Ліван,
Франція, Канада, США, Сибір) та еоцен-олігоценова (Прибалтика, Україна, Австрія, Сіцілія,
Бірма, Центральна Америка). Український бурштин належить до Балтійсько-Дніпровської та
Карпатської палеофлористичних субпровінцій За кількістю запасів бурштину Україна
посідає друге місце в світі після Росії, проте відрізняється найвищим в світі відсотком
бурштину ювелірної якості в покладах [2, 4]. Значна частина проявів сконцентрована в
Житомирській облатсті. Однак багато з них недостатньо досліджені геологорозвідувальними
роботами.
Великою проблемою в Україні є незаконний видобуток бурштину. За даними
Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, зо останні роки
обсяги незаконного видобутку бурштину становили 18–20 т/рік. В зв’язку з незаконним
видобутком бурштину відбуваються зміни його запасів [6]. Необхідність геологічного
довивчення та переоцінки покладів бурштину на сьогодні є надзвичайно важливим питанням.
Метою роботи було дослідити історичні, геологічні аспекти бурштиноносності
території України, а також торкнутися проблем, пов’язаних з видобутком бурштину.
Для вирішення завдань використані методи: структурно-геологічні, літологофаціальні, історико-археологічні, прогнозно-металогенічні, геолого-економічні.
Результати
Територія України займає південно-східну частину Балтійсько-Дніпровської і східну
окраїну Карпатської бурштиноносних субпровінцій Євроазіатської провінції [2, 3, 6].
Балтійсько-Дніпровська субпровінція (основне джерело бурштину-сукциніту на світовому
ринку) простягається від Північного Причорномор’я, Придніпров’я та Українського Полісся
в північно-західному напрямку більш ніж на 2 тис. км та охоплює південний захід Білорусі,
цівденні райони Латвії і Литви, Калінінградську область Російської Федерації, Польщу,
північні райони Німеччини, Південну Швецію, Данію, Фінляндію, Англію.
Бурштинопрояви Карпатської субпровінції приурочені до південних та східних схилів
Карпат у межах Румунії, прилеглих до Карпат районів Польщі та України. В Українських
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Карпатах виявлені бурштиноподібні смоли: руменіт, делятиніт (можливо, аналог сукциніту),
піатра, альмашит, шрауфіт, мунтеніт, які дуже відрізняються від бурштину-сукциніту більш
темним кольором, переважанням червонуватих та темно-вишневих різновидів, наявністю
специфічної внутрішньої дрібної полігональної тріщинуватості, майже повною відсутністю
бурштинової кислоти, великою кількістю включень сірки, підвищеною крихкістю [2, 3, 6].
Бурштин в Україні відомий з прадавніх часів, про що свідчать знахідки бурштинових
амулетів, уламків обробленого та необробленого бурштину в пізньопалеолітичних стоянках
Придніпров'я, а також виявлені промисли і кустарні майстерні по обробці бурштину
(пластини, амулети, буси, персні, намисто) в мезолітичних і неолітичних поселеннях
Придніпров’я та Волині [1, 2]. Є історичні свідчення, що бурштин на території України був
відомий ще з III тис. до н. е. Так, у 1968 р. біля с. Іванне Рівненської області відкрито
поховання, яке було віднесено до кам’яних гробниць культури кулястих амфор, що належать
до групи недостатньо вивчених пам’яток доби енеоліту (остання чверть III тис. до н. е).
Поряд із звичайними для такого поховання залишками та уламками сосудів, тут знайдено
підвіску із бурштину – амулет у вигляді округлого лінзоподібного диску з округлим отвором
у центрі (фото 1). Діаметр диска – 11,5×12 см, максимальна товщина – 1,4 см, діаметр отвору
– 2,5 см. На одному боці підвіски – солярний знак у вигляді хреста, на другому –
вигравіруване схематичне зображення трьох людських фігур з піднятими руками. Поряд
зображені лук і стріли [1, 2].

Фото 1. Амулет з бурштину, знайдений в 1968 р. біля с. Іванне Рівненської області
в похованні, яке віднесено до кам’яних гробниць культури кулястих амфор [1]

Зображення людських фігур на амулеті є унікальним. Аналогій їм серед пам’яток
культури кулястих амфор досі немає. Виявлення у престижній кам’яній гробниці предмету з
бурштину винятково великого розміру свідчить про належність його вождю — жерцю, а
також про те, що в останній чверті III тис. до н. е. “Поліський бурштин” відігравав значну
роль в релігійно-культурних звичаях енеолітичних племен, які населяли територію України
[1, 2].
В історичну епоху Київської Русі (IX–XII ст.) на території сучасної України вже
існували перші примітивні розробки бурштину. Археологічними дослідженнями з 1898 по
1983 рік лише в межах м. Києва (вулиці Десятинна, Зелінського, Ярославська, Щекавицька,
Героїв Трипілля) виявлено більше десяти ремісничих майстерень по заготівлі бурштину і
виготовленні з нього натільних хрестиків, бус, вставок до перснів тощо. Добросусідські
стосунки між Київською Руссю і Візантією вже тоді сприяли розвитку торгівлі. Поряд з
традиційними товарами з Києва в Цареград (нині Стамбул) по Дніпру доставляли як
необроблений бурштин так і вироби з нього [4, 5].
У XVIII–XIX ст. кустарні майстерні по обробці бурштину місцевого походження
існували в Волинській, Житомирській, Рівненській і Київській областях. В наукових
журналах і газетах друкувалися повідомлення про випадкові знахідки бурштину в усіх
регіонах України під час земляних робіт, будівництві гребель, мостів. В них зазначалося
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місцезнаходження, кількість зразків, маса, а іноді й гірська порода, в якій знаходився
бурштин [4, 5].
Вивчення бурштинів на геологічній основі розпочалися лише у ХХ столітті працями
академіка П. А. Тутковського. За завданням Геолкому в 1900 р. він провадив геологічну
зйомку 16-го аркуша 10-ти верстової Геологічної карти Європейської Росії і вздовж траси
Києво-Ковельської залізниці, зібрав багатий матеріал з розповсюдження бурштину в межах
Житомирського і Волинського Полісся. Його дані покладені в основу сучасних геологопошукових робіт. Перші спеціалізовані геологічні роботи на пошуки бурштину в Київському
Придніпров’ї започаткували співробітники УНДГІ Ф. М. Полонський і П. І. Василенко.
З організацією в м. Володарськ-Волинську в 1978 р. ВО “Західкварцсамоцвіти”
розпочався новий етап вивчення і освоєння розсипищ бурштину на південно-західних схилах
Українського щита. У 1979–1980 рр. було відкрито перше багате родовище бурштину
поблизу м. Клесів Сарненського району [4, 5].
Цінність українського бурштину в його самобутності, яка насамперед проявляється в
різноманітності й унікальності його забарвлення. Крім найбільш поширених у світі
коричневих, вишнево-червоних, червоних, жовтих кольорів, для поліського бурштину
властиві салатово-зелені, жовто-зелені, світло-жовті кольори, а також білі та чорні різновиди.
Поліський бурштин містить багато цікавих включень: бульбашки, “димку”, “хмарність”,
комах і рослин. Музеєм Землі Польської академії наук у Варшаві були досліджені бурштинисукциніти Клесівського родовища Українського Полісся і визнана унікальність їх світлих
жовто-зелених різновидів (сертифікат № 1/96 від 27.08.1996 р.) [1].
Відповідно до Закону України “Про державне регулювання видобутку, виробництва і
використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з
ними” від 18.11.1997 № 637/97-ВР бурштин належить до групи дорогоцінного каміння
органогенного утворення (перли й бурштин), особливості обліку, зберігання та використання
яких визначаються Міністерством фінансів України.
Промислові родовища ювелірно-виробних викопних смол (бурштину) належать до
трьох геолого-промислових типів (табл. 1).
Таблиця 1. Промислові родовища ювелірно-виробних викопних смол

№
з/
п

Геологопромисловий тип
родовищ

1

Біогенно-осадові
родовища в пісках
і глинах з рослинними залишками, а
також у пісковиках,
аргілітах, лігні-тах
та бурому вугіллі
Сучасні алювіальні
та морських пляжів
родовища
в галечниках,
пісках та гравійних
породах

2

3

Захоронені морські
лагунно-дельтові та
озерно-льодовикові
родовища у пісках,
глинах із глауконітом та органічними
залишками

Характеристика
Характер
Форма і
продуктивних
рудних
розмір
покладів, уміст
скупчень
індивідів
бурштину
бурштину
Пласти й лінзи до Вкраплення В’язкі смоли,
1,5 км довжини й
окремі
крихкі смоли,
до 20 м
гнізда
малі зерна
потужності
розміром від
0,1 до 10 см
із збагаченими
прошарками,
вміст до 2,5 кг/м3
Скупчення
Розсіяні
Обкатані
у прибережноокремі
зерна й куски
морських
зерна й
розміром
від 0,1 до 20 см
невеликі
та річкових
скупчення
алювіальних
відкладах, вміст
до 2,0 кг/м3
Пластові й
Скупчення
Необкатані
лінзоподібні тіла
зерен й
слабо обкатані
із скупченнями
невеликих
та обкатані
смол, вміст до
кусків
зерна й куски
2,0 кг/м3
розміром від
0,1 до 30 см
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Приклади
родовищ
Худайкульське
(Казахстан),
Пало Квемадо
(Домініканська
Республіка)
Берег
Балтійського
моря (Литва
Латвія),
родовища
США, Канади
Приморське
(Росія),
Клесівське
та Вільне
(Україна),
Штуббенфельд
Німеччина)

Основні запаси бурштину-сукциніту України виявлені в правобережній частині Полісся
– Прип’ятському бурштиноносному басейні (північна частина Волинської, Рівненської,
Житомирської і Київської областей). В геоструктурному відношенні ця територія
відноситься до північного та північно-західного схилів Українського щита (УЩ). Тут було
виявлено 44 бурштинопрояви і низка родовищ – Клесівське, Вільне та ін., на яких частково
проводилось видобування бурштину державним підприємством і нелегально місцевим
населенням та несанкціонованими бригадами. Останні спричиняють виснаження надр та
завдають великої шкоди природі Полісся [2, 3, 5, 6].
Бурштин знаходиться в піщано-глинистих породах “синьої землі” кварц-глауконітової
формації, яка відноситься до харківського надгоризонту пограничних верств еоцену та
олігоцену (продуктивна товща). Ця товща в Прип’ятському бурштиноносному басейні
залягає близько до донної поверхні, нерідко безпосередньо під сучасним ґрунтом. Уламки
бурштину в продуктивній товщі залягають дуже нерівномірно: найчастіше у вигляді різного
роду скупчень (часто дуже великих) та поодиноких включень постійно з уламками
обвугленої рослинної органіки. Відсутність витриманих по простяганню верств в
продуктивній товщі порід ускладнює виконання геологопошукових робіт на бурштин.
Вперше встановлено посторовий зв’язок формування найбагатших бурштинових
покладів північно-західної частини України з Північно-Українською мегазоною активізації
субширотного простягання та Сущано-Пержанською зоною тектоно-магматичної та тектонометасоматичної активізації північно-східного простягання. Тут характерна підвищена ендо- і
екзогенна активізація, проявлено численні перебудови палеорельєфу та створюються пастки
для накопичення бурштину (“клавішна тектоніка”).
Поліський бурштин-сукциніт за своїми фізичними й оптичними властивостями,
хімічним складом близький до прибалтійського, а за різновидністю забарвлення та якістю
в цілому перевищує його і більш придатний для ювелірних робіт [3, 5, 6].
Геологічні і палеогеографічні передумови дають підстави вважати, що не тільки
північно-західний схил УЩ багатий на прояви і родовища бурштину. Перспективною
площею на бурштиноносність слід визнати також східні, північно-східні і південні схили
УЩ та прилеглі області Дніпровсько-Донецької та Причорноморської западин
(Дніпровський бурштиноносний басейн), де продуктивні горизонти залягають на значно
більших глибинах. Дніпровський басейн за ступенем геологічного вивчення
бурштиноносних відкладів поступається Прип’ятському.
В колишньому СРСР на виробництво ювелірних, виробних, художньо-декоративних і
сувенірних виробів використовували лише близько 15 % щорічного видобутку бурштину.
Решта видобутку (в основному це некондиційний – дрібний та забруднений бурштин)
перероблялась: незабруднений пресувався, решта піддавалась хімічній обробці методом
сухої перегонки. Отримані в результаті продукти (бурштинові кислоти, олія та ін.) широко
застосувалися в фармацевтичній, парфюмерній, лакофарбувальній промисловості, різних
галузях сільськогосподарського виробництва і медицині [3, 5, 6].
Особливості бурштину як діелектрика та його хімічна інертність, визначають напрями
його широкого використання в промисловості та сільському господарстві. Стержні і
пластинки-заготовки із пресованого бурштину широко застосовуються в якості матеріалу для
виготовлення ізоляторів в електро- і радіотехніці, приборобудуванні, виготовленні медичних
сосудів, приладів та інструментів для переливання і консервування крові (бурштин
перешкоджає згортанню крові, гальмує руйнування кров’яних тілець еритроцитів).
Бурштинову олію вживають для фармацевтичних цілей, при флотаційних процесах для
виробництва бурштинових оліф, отримання розчинників органічних фарб в гумовій
промисловості, міцних, капронових ниток. Бурштиновий лак незамінний при лакуванні
металевих і особливо виробів з дерева. За основними якісними показниками (твердість,
атмосферна і хімічна стійкість, міцність, блиск) покриття з янтарного лаку перевищують
інші плівкоутворюючі матеріали.
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Надзвичайно широким попитом користується бурштинова кислота. З технічної
бурштинової кислоти виготовляються реактивна бурштинова кислота, бурштиновий
ангідрит, бурштинокислі солі натрію й амонію, ряд ефірів.
Бурштинова кислота використовується у виробництві замінників шкіри, є сировиною
для виготовлення багатьох барвників, зокрема родонотинових фарб, а також зубної пасти,
мила, фотореактивів, пластмас. Вона є прекрасний біогенний стимулятор і з цією
властивістю поєднано її нове, надзвичайно важливе практичне впровадження при
вирощуванні насіння та рослин різних сільськогосподарських культур.
Лікувальні властивості бурштину і продуктів його переробки мають широкий спектр.
Бурштин-сукциніт містить від 5–8 до 12 % (в корочці) бурштинової кислоти, її унікальні
властивості давно використовуються. Вона входить до міжнародного списку речовин,
дозволених до харчового застосування, та використовується як харчова добавка. В США,
Англії, Німеччині бурштинова кислота та її похідні є складовими ряду лікарських
препаратів. Бурштин і продукти його переробки призначають при захворюванні серця та
судин, лікуванні печінки, нирок, діабету, стресів, безсоння, дитячих захворювань, жіночих
хвороб та наслідків алкоголю. І це далеко не повний перелік [2, 3, 5].
Народногосподарська і соціальна значимість бурштину та його потенційні запаси в
надрах України визначають гостру необхідність створення в Україні рентабельної
бурштинодобувної та бурштинопереробної промисловості. Український бурштин має посісти
чільне місцена світовому ринку.
Висновок
Проблеми видобування та використання бурштину залишаються і можуть бути
вирішені за умови вдосконалення чинного законодавства, що регулює правові відносини з
питань використання корисних копалин й повноваження органів влади та місцевого
самоврядування з цих питань. Потребує вдосконалення чинне законодавство щодо
відповідальності за незаконну розробку бурштину, його скупку та збут. Крім цього, питання
ефективного використання корисних копалин, а особливо бурштину, повинно мати
економічну складову боротьби з незаконним видобутком бурштину. Тобто необхідно
створити такі умови, коли легальний видобуток бурштину дасть економічну вигоду
громадянам, а в упередженні його незаконного видобутку будуть зацікавлені як органи
міліції, так і інші контролюючі органи виконавчої влади та місцевого самоврядування.
Слід активізувати увагу органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
які здійснюють права власника від імені українського народу на землю та її надра, до
належного виконання своїх конституційних обов’язків власника українського бурштину з
метою створення необхідних умов збереження та ефективного використання цього цінного
мінералу - візитної картки України.
Бурштин — справжній скарб Землі. Навіть невеличкий шматочок бурштину містить
велику силу Сонця. Тому маємо надію надалі, що “Український бурштин” буде нести добро,
радість людям, дарувати свою красу та неповторність.
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ДОСТОВІРНИЙ БАЛАНС ЗАПАСІВ ВУГІЛЛЯ ДОНБАСУ –
НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
С. А. Щербакова, Е. Н. Щербакова, ДРГП “Донецькгеологія”, м. Бахмут (Артемівськ),
Україна, dongeo@ukr.net
На основі моніторингу мінерально-сировинної бази кам’яного вугілля та антрациту за
останні три роки розглядається актуальність достовірних даних про динаміку видобутку й баланс
запасів вугілля Донецького басейну в умовах тимчасової неконтрольованості великої його частини
органами державної влади України, мокрої консервації більшості вугільних шахт “старого”
Донбасу, відсутності коштів для проходки нових гірничих виробок і облаштування добувних
горизонтів та суттєвих проблем у транспортуванні вугілля з непідконтрольної території.
Обґрунтовано напрями збільшення власного видобутку кам’яного вугілля у Південному й Західному
Донбасі та Красноармійському вуглепромисловому районі.

PROVED BALANCE RESERVES OF COAL IN DONBASS –
AN INTEGRAL PART OF ENERGETIC SECURITY OF UKRAINE
S. A. Shcherbakova, E. N. Shcherbakova, SRGE “Donetskgeologiya”, Bakhmut, Ukraine,
dongeo@ukr.net
Basing on the monitoring of resource base of coal and anthracite for the period of last three years,
the relevance of reliable data about dynamics of production and balance reserves of coal in Donetsk Basin is
considered in the conditions of temporary lack of control of its majority by state power bodies of Ukraine,
wet preservation of the majority of coal mines in "old" Donbass, lack of funds for the penetration of new
mining and construction of mining horizons, as well as significant problems in the transportation of coal
from uncontrolled territories. The ways of increasing its own coal production in Southern and Western
Donbas and in Krasnoarmiysk coal-mining area are proved.

Вступ.
Катастрофічне зниження бюджетного фінансування з розвитку мінеральносировинної бази – до 7 % від передбачених довгостроковою програмою обсягів, обумовлює
особливу актуальність моніторингу динаміки видобування раніше розвіданих балансових
запасів пріоритетних видів корисних копалин, достовірний облік і ефективне їх
використання. Перш за все це стосується паливно-енергетичних ресурсів, зокрема кам`яного
вугілля з врахуванням його значення для забезпечення енергетичної безпеки держави і
сталого функціонування провідних галузей вітчизняної економіки в умовах тимчасової
неконтрольованості органами державної влади України значної частини Донецького басейну.
Старий надзвичайно зношений шахтний фонд, висока собівартість вугілля власного
видобутку, значна неефективність використання бюджетної підтримки, недосконалість
державного регулювання та відсутність стимулів для зниження витрат і збільшення
видобутку чистого вугілля обумовлюють необхідність достовірного аналізу статистичних
обсягів його видобування з обґрунтуванням реального балансу промислових запасів вугілля
в Україні.
Основна частина.
Розвідані запаси вугілля в Україні становлять 56 млрд т. Однак тільки 35–40 % з них
за гірничо-геологічними і техніко-економічними показниками можуть розглядатися в якості
реальної ресурсної бази для рентабельного вуглевидобутку.
За період з 2005 до 2013 року видобуток чистого вугілля в Україні залишався практично
незмінним у діапазоні 50,2–55,5 млн т із тимчасовим зниженням до 48,0–49,3 млн т
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у 2009–2010 роках [1]. Неконтрольованість значної частини Донецької і Луганської областей
в умовах АТО призвели до зменшення власного видобутку чистого вугілля в 2014 році до
45 млн т, а в 2015 році – до 39,8 млн т. При цьому Україна в 2015 році імпортувала 14,6 млн т
кам’яного вугілля та антрациту на суму 1 млрд. 632,5 млн. доларів США, що складає 36,7 %
до обсягів власного видобутку. Хоча в стабільному 2011 році відношення об`єму
імпортованого вугілля (10,5 млн т) до об`єму вугілля власного видобутку (53 млн. т)
складало всього 19,8 %. Тому не виключається, що економічно необґрунтоване збільшення в
Україні долі імпортованого вугілля, здійснене головним чином за рахунок обсягів
позалегального (напівлегального) вуглевидобутку на непідконтрольній частині Донбасу.
Зокрема за розрахунковими оціночними даними поза легальний або напівлегальний не
облікований державним балансом України об’єм видобутку чистого вугілля на не
підконтрольній частині Донецької області склав 3,1 млн т у 2014 р. і 3,2 млн т у 2015 р., а в
межах не підконтрольної частини Луганської області – 2,4 і 4,5 млн т відповідно (таблиця).
З викладеного можна зробити висновок, що вугілля, яке видобувається вугільними
шахтами в межах непідконтрольної органам державної влади України частині Донбасу, і
зараз в умовах АТО здебільшого використовується для забезпечення потреб вітчизняної
металургії, електроенергетики та соціальної сфери.
Таблиця. Відомості про стан видобутку чистого вугілля шахтами Донецької та Луганської областей

Кількість шахт

Адміністратив
на область

Донецька
з них:
на
підконтрольн.
території
на
непідконтрол.
території
Луганська
з них:
на
підконтрольній
території
на
непідконтрол.
території

всього
звітували про
видобуток
2013
2014
2015

Сумарна потужність
шахт, млн. т
всього
що звітували про
видобуток
2013
2014
2015

180
120

177
81

174
54

46,6
36,5

46,5
33,0

48,4
26,5

24,3

15,1*
(20,2)**

11,2*
(15,6)**

31
29

31
28

30
24

19,4
19,0

18,7
14,7

20,7
14,4

12,1

8,0*
(10,0)**

7,0*
(8,4)**

149
91

146
53

144
30

27,2
17,5

27,9
18,3

27,7
12,1

12,2

7,1*
(10,2)**

4,2*
(7,4)**

284

281

н. д.

37,0
33,5

38,6
28,5

н. д.

17,9

11,3*
(14,0)**

н. д.
(6,4)**

18
12

17
8

н. д.

3,8
3,4

2,9
2,3

н. д.

0,9

0,5*
(0,8)**

н.д.
(0,6)**

266
104

264
66

н. д.

33,2
30,1

35,7
26,2

н. д.

17,0

10,8*
(13,2)**

н. д.
(5,8)**

2013

Видобуток
вугілля
(ПВП),
млн т
2014

2015

* – фактичні звітні дані;
н. д. – немає даних;
** – розрахункові оціночні дані за М. В. Жикаляком.

Таким чином, повністю відмовитися від вугілля, видобутого на тимчасово
непідконтрольній частині Донецької та Луганської областей неможливо, оскільки надра
і запаси вугілля в межах шахтних полів є загальнодержавною власністю народу України.
Видобуте тут вугілля за басейновою приналежністю є донбаським, а за «національністю»
було, є і буду українським. Відмовлятися і не визнавати цього або називати дане вугілля
“сепаратиським” рівноцінно зраді національним інтересам і визнанню, що тимчасово
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непідконтрольна частина Донецької і Луганської областей вже не є територією держави
Україна.
Інша справа, що неефективна рентна політика попереднього уряду, надмірне
безвідповідальне державне регулювання використання паливно-енергетичних ресурсів,
рентоорієнтована поведінка і корупційний політичний вплив на вітчизняну економіку
владних і політичних еліт призвели до позалегальної (напівлегальної) гірничої діяльності в
зоні АТО з використанням адміністративного і військового ресурсу, що не відповідає
загальнодержавним інтересам і не сприяє розвитку ринкової конкуренції [3].
З метою детінізації та легалізації вуглевидобутку на непідконтрольній частині
Донбасу необхідно домовитися і визнати, що вугільні шахти не відносяться до зони АТО і
що боєві дії в межах шахтних полів вестись не можуть. Захистити права власності на запаси
вугілля в надрах, шахтні споруди та інфраструктуру. Забезпечити достовірну інформацію
про стан та реальні гірничо-геологічні і гідрогеологічні умови вуглевидобутку. Відновити
інституційну довіру до державних, регіональних і бізнесових структур при прийнятті
збалансованих рішень стосовно ремонту, облаштування, забезпечення і модернізації
вугільних шахт.
Доцільно також забезпечити баланс інтересів держави, вуглевидобувних районів,
власників шахт та інвесторів в процесі державного регулювання і оподаткування
господарської діяльності з видобутку вугілля на тимчасово непідконтрольній території
Донбасу. Зокрема до загальнодержавного бюджету направляти платежі єдиного соціального
внеску і за використання надр, а в бюджети місцевих вуглевидобувних районів – податки на
додану вартість і на доходи фізичних осіб [3].
Вугільна промисловість є однією з базових у господарсько-економічному комплексі
України і має значний потенціал у збільшенні обсягів видобування енергетичного і
коксівного вугілля. У зв’язку із зростаючим попитом на електроенергію, ймовірно, що до
2022 р. виробництво в Україні електроенергії вугільними ТЕС зросте на 30–35 % у
порівнянні із середніми обсягами за 2010–2015 роки [2, 3]. Тим паче, що Україна в структурі
загального забезпечення первинними викопними енергетичними ресурсами має в 1,17 разів
більшу забезпеченість запасами вугілля і в 9 разів меншу забезпеченість розвіданими
запасами нафти та в 5 разів меншу забезпеченість власними запасами природного газу в
порівнянні із загальносвітовими показниками [2, 3]. Однак перманентне щорічне зменшення
бюджетного фінансування розвитку вітчизняної мінерально-сировинної бази в умовах
неефективної рентної політики та надзвичайно зарегульованих директивних і нормативних
актів з надрокористування призвели до системного невиконання приросту рентабельних
запасів кам’яного вугілля не тільки за держзамовленням, але і за рахунок інвестиційних та
позабюджетних коштів. Тому одним із важливих заходів щодо забезпечення рентабельної
роботи вуглевидобувної промисловості України є переоцінка і розвиток високоліквідної
мінерально-сировинної бази енергетичного вугілля і супутнього газу метану з врахуванням
планів реформування і технічної модернізації конкретних шахт з метою поетапної їх
адаптації до ринкової економіки [2, 3].
Для гарантування мінімально необхідного рівня енергетичної безпеки України
доцільно також уже до 2020 року розпочати комплексне освоєння нижньокам’яновугільної
товщі Південного Донбасу, Красноармійського району і Західного Донбасу як єдиного
вуглевидобувного регіону [3].
У сприятливих гірничо-геологічних умовах на незначних глибинах радикальне
оновлення вугільної енергетики може здійснюватися за рахунок облаштування наземнопідземних вуглеенергетичних комплексів. При оптимальному використанні ринкових
механізмів та державному сприянні інвестицій в інновації збільшення вугільної генерації і
підвищення енергетичної ефективності освоєння вугільних родовищ забезпечуватиметься і
за рахунок будівництва локальних метано-вугільних шахтних електростанцій [2, 3].
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Висновки. Неконтрольованість органами державної влади України значної частини
Донбасу і незабезпеченість справедливості в розподілі в державі первинних енергетичних
ресурсів змушує суб’єктів господарювання використовувати в постачанні вугілля з
непідконтрольної території не правові, а неформальні напівлегальні норми, тіньові та
корупційні схеми, що призвело до масштабного відхилення від усталеного
загальноприйнятного порядку, значного зменшення обсягів видобутку чистого вугілля в
Україні, шкоди сталому розвитку вугільної промисловості і вуглевидобувних регіонів.
Реалізація значного ресурсного потенціалу у вугільній промисловості, що здатний
повністю забезпечити власні потреби і зміцнити енергетичну безпеку України, потребує
політичної і соціально-економічної стабілізації в Донбасі, відновлення інфраструктури
регіону, негайного реформування державних та збиткових вуглевидобувних підприємств,
техніко-економічної переоцінки рентабельних запасів вугілля, достовірного обліку обсягів
його видобутку і використання та інвестиційно-інноваційного розвитку галузі.
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УДК 553.641+553.494](477)

КОМПЛЕКСНЕ ОСВОЄННЯ ТОРЧИНСЬКОГО
АПАТИТ-ІЛЬМЕНІТОВОГО РОДОВИЩА
О. В. Яременко, Інститут геологічних наук НАН України, м. Київ, Україна,
е-mail:olya___89@ukr.net
В геологічному плані залишкове Торчинське родовище розміщене в південно-східній частині
Володарськ-Волинського масиву основних порід і приурочене до розшарованої товщі габроїдів
крайової фації, по яких розвинуті кори вивітрювання. Родовище не розробляли через великий термін
окупності. Однак крім апатиту й ільменіту, з руд Торчинського родовища є можливість
отримувати ванадій і скандій, а також каоліни як сировину для виробництва будівельних
матеріалів. Комплексний характер цього об’єкта підтверджено результатами комп’ютерного
моделювання та геолого-економічними розрахунками, що дало змогу зменшити термін окупності до
4-х років.

COMPLEXDEVELOPMENT TORCHYNSKOHO
APATITE-ILMENITE DEPOSITS
O. Yaremenko, Institute of Geological Sciences of the National Academy of Sciences of Ukraine,
Kyiv, Ukraine, e-mail:olya___89@ukr.net
Geologically the residual Torchynske deposit is located in the southeastern part Volodarsk-Volynsky massif of
basic rocks and confined to stratified habroides marginal facies, on which the crust of weathering is developed. The
deposit was not developed because of the large payback period. However, besides apatite and ilmenite ores from
deposits Torchynskoho is possible to obtain scandium and vanadium, and kaolin as raw material for the production of
building materials. The complex nature of the object is confirmed by the results of computer modeling and geologicaleconomic calculations, thus reducing the payback period of 4 years.

Торчинське родовище апатит-ільменітових руд розташовано в лівобережній частині
середньої течії басейну р. Тетерів, на межі Радомишльського, Коростишівського і
Черняхівського районів Житомирської обл. в південно-східній частині ВолодарськВолинського масиву основних порід. Велика внутрішня частина масиву складена
безрудними лейкократовими породами (анортозитами і габроанортозитами), а його
ендоконтактова частина – слабо і помірно рудоносними габро-норитами крайової фації.
Останні ритмічно розшаровані на меланократові рудні, мезократові слабо рудні і
лейкократові практично безрудні шари і пачки порід. В межах масиву породи крайової фації
володіють великими ресурсами бідних апатит-ільменітових руд з середнім вмістом Р2О5 до
5 % (Володарськ-Волинський, Рижани-Поромівський та інші ділянки). Однією з таких
ділянок є первинні слабо рудні габро-норити Торчинського родовища, які утворюють полого
нахилену на схід (4–10°) пачку в ендоконтакті масиву потужністю 40–60 м. Пачка
складається з трьох шарів (одного ритму): верхній шар збагачений магнетитом,
титаномагнетитом, ільменітом і апатитом; середній шар істотно ільменітовий, у верхах – з
апатитом; нижній шар не містить значущих концентрацій рудних мінералів. В підошві пачки
залягають безрудні анортозити і габроанортозити. В корінних рудах родовища середній
вміст Р2О5 складає 3,3 %, тобто вони не мають практичного значення [4].
Накладення зон гіпергенезу на субгоризонтальну первинну розшарованість руд
зумовило певну внутрішню зональну рудного покладу. Багатшою є нижня частина покладу,
що виходить на ерозійний зріз уздовж західного краю покладу і розвинена по другому шару
розшарованої пачки продуктивних габро-норитів. Поклад крупний, його довжина і ширина
вимірюється кілометрами. Промислове рудне тіло розташовано в її центрально-західній
частині. Середній уміст ільменіту складає 110 кг/м3, апатиту – 13 кг/м3. Ільменіт свіжий, не
329

лейкоксенізований, містить 51,2 % ТіО2 і придатний для отримання вищих сортів
пігментного ТіО2.
Крім апатиту і ільменіту, з руд Торчинського родовища є можливість отримувати
ванадій і скандій, а також каоліни як сировину для виробництва будівельних матеріалів.
Основним титановміщуючим мінералом на родовищі є ільменіт. Титаномагнетит і лейкоксен
присутні в кількості до 1 % (середнє 0,3 %) і в розрахунках не враховуються.
З великими класами ільменіту зв'язано від 78,0 до 96,0 % ТіО2. Інша частина двоокису
титану припадає на частку дрібного ільменіту, який існуючими методами збагачення не
вилучається.
Вміст ільменіту на родовищі варіює у широких межах (від перших кілограмів до
100–200 кг/м3) і в досить рівномірно знижується від західного контакту на схід.
Попутними компонентами є ванадій і скандій в ільменіті. Частину глинистих відходів
збагачення можна використовувати у виробництві грубої будівельної кераміки.
Вміст п’ятиокису ванадію міняється в ільменітах по пробах від слідів до 0,71 % і за
даними хімічних аналізів монофракцій 392 групових проб, відібраних із продуктивного
шару, у середньому становить 0,224 %.
Вміст скандію за даними вивчення проб монофракцій ільменіту нейтронноактиваційним методом коливається від 27 до 67 г/т, становлячи в середньому 60 г/т [3].
У природному заляганні за даними технологічних проб в первинних каолінах
кількість частинок менше 0,05 мм коливається від 49 до 65,3 % (середнє 58,27), на частинки
розміром 0,7–0,16 мм доводиться на клас 0,05 0,16 мм і 0,7–2,0 (приблизно порівну).
Жорства складена на 13,32,48 % частками менш 0,06 мм (середнє 14,66 %), на
32–43 % частками 0,7, 16 мм, на зерна більше 2 мм – 10–20 %, на зерна розміром 0,05–0,16 і
0,7–2,0 припадати приблизно 15–20 %.
У вивітреному габро вихід зерен більше 2 мм – 50–60 %.
Механічний склад каолінів і жорстви технологічних проб після дезінтеграції і дроблення на
валках зерен крупніше 2 мм характеризується наступними цифрами: вміст класу +0,5 1,25 мм –
21,1 %. –0,5 + 0,2 мм – 21,0 %, –0,2 + 0,05 мм – 26,1 %, менше 0,05 мм – 31,8 %.
Руди вивітрілого габро, представлені жорствяно-щебеневими матеріалами, після
потрійної переекскавації в кар’єрі стадіально дробляться на фабриці збагачення до
необхідного розміру часток.
При залученні в відпрацювання вивітрілого габро вихід продукту, що надходить на
операцію дроблення і подрібнення, підвищиться і складе приблизно половину від усієї
зернистої маси руди, що вимагає дроблення. Таким чином, всі різновиди руд ільменітоносної
кори вивітрювання, включаючи вивітріле габро, будуть надходити на фабрику разом і
піддаватися дезінтеграції. Частина руди яка не підлягає розмиву піде на дроблення і
подрібнення.
Розподіл літологічних різновидів руд кори вивітрювання в пласті родовища залежить
від трьох чинників: двох взаємопов’язаних – глибини процесу вивітрювання і первинного
складу вихідної породи; збереження, тобто рівня ерозійного зрізу. Більш меланократові
різності – габро-норити, менш стійкі до процесів фізико-хімічного вивітрювання, внаслідок
чого потужності зон кори вивітрювання по ним трохи більше в порівнянні з лейкократовими
породами.
В цілому, по родовищу співвідношення обсягів літологічних різновидів руд
продуктивної зони вивітрювання наступні: на частку первинних каолінів приходиться 64 %,
жорстви 24 %, вивітрілого габро – 12 %.
У процесі розвідки Торчинського родовища були проведені дослідження харківським
інститутом “Южгіпроцемент” за визначенням можливостей використання відходів збагачення в
якості компонентів сировинної суміші для виробництва портландцементного клінкеру.
Для принципової оцінки якості проб відходів збагачення руд і встановлення їх
можливості використання в якості корекційної добавки у виробництві портландцементного
клінкеру на цементних заводах України і Молдови, визначення можливих найбільш
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сприятливих складів клінкеру і встановлення витрат сировини на 1 т клінкеру були проведені
розрахунки складів сировинних сумішей і клінкерів . Проби відходів збагачувалися так само,
як і польовошпатовий концентрат (проба ОЖ2/126-Стремигородське родовище), хвости
гравітації (ОЖ-5/30) і глинисті відходи (ОЖ6/131- Стремигородське родовище і ОЖ-8/133Торчинське родовище) можуть розглядатися в якості глинозем, яка містить добавки
цементної сировинної суміші. Необхідно провести дослідження щодо використання каолінів
в інших галузях промисловості (наповнювачі для різних матеріалів, косметика, системи
очищення нафтопродуктів тощо).
Торчинське родовище не розроблялось внаслідок великого терміну окупності (близько
восьми років) та рентабельність підприємства складала всього 8,3 %. При таких характеристиках
доцільність розробки залишалась сумнівною протягом 30 років [1]. Однак після детальнішого
дослідження Торчинського родовища після побудови геолого-генетичних та геолого-технологічних
моделей, виявилось, що крім апатиту і ільменіту, з руд родовища є можливість отримувати ванадій і
скандій, а також каоліни як сировину для виробництва будівельних матеріалів, наповнювачів для
різних матеріалів, косметики, систем очищення нафтопродуктів, що зменшило період окупності
родовища до 4 років, а рентабельність підвищити з 8,3 до 11 % [2].
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