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Информация для Авторов 
 

Международный научный периодический журнал "Научные труды SWorld" издается с 2005 г. и успел получить большое 
признание среди отечественных и зарубежных интеллектуалов. Сегодня в журнале публикуются авторы из России, 
Украины, Молдовы, Казахстана, Беларуси, Чехии, Болгарии, Литвы Польши и других государств.  
Основными целями журнала "Научные труды SWorld" являются: 

• возрождение интеллектуального и нравственного потенциала; 
• помощь молодым ученым в информировании научной общественности об их научных достижениях; 
• содействие объединению профессиональных научных сил и формирование нового поколения ученых-

специалистов в разных сферах. 
Журнал целенаправленно знакомит читателя с оригинальными исследованиями авторов в различных областях науки, 
лучшими образцами научной публицистики. 
Публикации журнала "Научные труды SWorld" предназначены для широкой читательской аудитории – всех тех, кто любит 
науку. Материалы, публикуемые в журнале, отражают актуальные проблемы и затрагивают интересы всей общественности.  
Каждая статья журнала включает обобщающую информацию на английском языке.  
 
Журнал зарегистрирован в РИНЦ SCIENCE INDEX. 
 
Требования к статьям: 
1. Статьи должны соответствовать тематическому профилю журнала, отвечать международным стандартам научных 
публикаций и быть оформленными в соответствии с установленными правилами. Они также должны представлять собой 
изложение результатов оригинального авторского научного исследования, быть вписанными в контекст отечественных и 
зарубежных исследований по этой тематике, отражать умение автора свободно ориентироваться в существующем 
библиографическом контексте по затрагиваемым проблемам и адекватно применять общепринятую методологию 
постановки и решения научных задач.  
2. Все тексты должны быть написаны литературным языком, отредактированы и соответствовать научному стилю речи. 
Некорректность подбора и недостоверность приводимых авторами фактов, цитат, статистических и социологических 
данных, имен собственных, географических названий и прочих сведений может стать причиной отклонения присланного 
материала (в том числе – на этапе регистрации). 
3. Все таблицы и рисунки в статье должны быть пронумерованы, иметь заголовки и ссылки в тексте. Если данные 
заимствованы из другого источника, на него должна быть дана библиографическая ссылка в виде примечания. 
4. Название статьи, ФИО авторов, учебные заведения (кроме основного языка текста) должны быть представлены и на 
английском языке. 
5. Статьи должны сопровождаться аннотацией и ключевыми словами на языке основного текста и обязательно на 
английском языке. Аннотация должна быть выполнена в форме краткого текста, который раскрывает цель и задачи работы, 
ее структуру и основные полученные выводы. Аннотация представляет собой самостоятельный аналитический текст и 
должна давать адекватное представление о проведенном исследовании без необходимости обращения к статье. Аннотация 
на английском (Abstract) должна быть написана грамотным академическим языком.  
6. Приветствуется наличие УДК, ББК, а также (для статей по Экономике) код JEL (https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php) 
7. Принятие материала к рассмотрению не является гарантией его публикации. Зарегистрированные статьи 
рассматриваются редакцией и при формальном и содержательном соответствии требованиям журнала направляются на 
экспертное рецензирование, в том числе через открытое обсуждение с помощью веб-ресурса www.sworld.education.  
8. В журнале могут быть размещены только ранее неопубликованные материалы. 
 
Положение об этике публикации научных данных и ее нарушениях 
Редакция журнала осознает тот факт, что в академическом сообществе достаточно широко распространены случаи 
нарушения этики публикации научных исследований. В качестве наиболее заметных и вопиющих можно выделить плагиат, 
направление в журнал ранее опубликованных материалов, незаконное присвоение результатов чужих научных 
исследований, а также фальсификацию данных. Мы выступаем против подобных практик. 
Редакция убеждена в том, что нарушения авторских прав и моральных норм не только неприемлемы с этической точки 
зрения, но и служат преградой на пути развития научного знания. Потому мы полагаем, что борьба с этими явлениями 
должна стать целью и результатом совместных усилий наших авторов, редакторов, рецензентов, читателей и всего 
академического сообщества. Мы призываем всех заинтересованных лиц сотрудничать и участвовать в обмене информацией 
в целях борьбы с нарушением этики публикации научных исследований. 
Со своей стороны редакция готова приложить все усилия к выявлению и пресечению подобных неприемлемых практик. Мы 
обещаем принимать соответствующие меры, а также обращать пристальное внимание на любую предоставленную нам 
информацию, которая будет свидетельствовать о неэтичном поведении того или иного автора.  
Обнаружение нарушений этики влечет за собой отказ в публикации. Если будет выявлено, что статья содержит 
откровенную клевету, нарушает законодательство или нормы авторского права, то редакция считает себя обязанной удалить 
ее с веб-ресурса и из баз цитирования. Подобные крайние меры могут быть применены исключительно при соблюдении 
максимальной открытости и публичности. 
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ЦИТ: 116-244 
УДК  911.375(470.345) 

Гурин В. А., Брянцев А. В.,  Масляев В. Н. 
ЛАНДШАФТНО-ГИДРОМЕЛИОРАТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В  РЕСПУБЛИКЕ  МОРДОВИЯ 
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет 

им. Н. П. Огарева», Россия, Саранск, ул. Большевистская, 68, 430005  
Gurin V. А., Bryantsev А. V.,  Maslyaev V. N.  

LANDSCAPE-IRRIGATION RESEARCH IN THE REPUBLIC 
 OF MORDOVIA 

Mordovian State University name of N. P. Ogarev 
Rossia, Saransk, The Bolshevik, 68, 430005 

 
Аннотация. Проведен обзор литературы  по ландшафтно-гидромелио-

ративной тематике исследований. Дана оценка выполненных ранее научных 
исследований. 

Ключевые слова:  гидромелиорация, литогенная основа, зона аэрации, зона 
водонасыщения, гидромелиоративная освоенность,  мелиоративный 
ландшафт. 

Abstract. The review of literature on landscape-hydromedia operational 
research. The estimation previously performed research. 

Keywords: hydromelioration, lithogenic base, zone of aeration, zone of 
saturation, irrigation development, land improvement landscape. 

Введение. Для интенсификации сельского хозяйства и в первую очередь 
животноводства необходимо значительное расширение мелиорированных 
земель [16]. Комплексная  программа их  мелиорации в республике 
предусматривает в  ближайшем  будущем  увеличение  орошаемых и 
осушенных земель. Фермеризация сельского хозяйства позволит вовлечь в 
гидромелиоративное  строительство и небольшие участки земель. 

Обзор литературы. Первые ландшафтно-гидромелоративные  
исследования были  проведены в республике в  1980-х гг. В. П. Нарежным [1, 
19, 20] и А. А. Ямашкиным [21, 22, 24, 25]. В середине 1990-х гг. по  
анализируемой  тематике была  защищена кандидатская  диссертация В. Н. 
Масляевым [8]. Вопросы гидромелиоративного освоения ландшафтов были     
рассмотрены А. А. Ямашкиным [23] в докторской  диссертации. В 1990–2010 
гг. был  опубликован ряд работ  по  обоснованию  водных  мелиораций в 
республике [2–9, 11–15, 17, 18, 23, 26]. 

Входные данные и методы. В Мордовии необходимость в 
гидромелиорации, особенно в орошении ощущается особенно остро. Все  
сельскохозяйственные угодья не обеспечиваются достаточным количеством 
естественной влаг для получения нормального урожая. В тоже  время в 
республике имеется более 150 тыс. га заболоченных  и переувлажненных 
земель. Их основные  массивы расположены в  долинах Мокши, Алатыря, Суры  
и Вада.  

Первые гидромелиоративные системы в Мордовии появились  в начале 
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1930-х гг., планомерная гидромелиорация началась  только  в 1980-х гг. и 
активно  продолжалась до начала 1990-х гг. В последние годы проводится  
реконструкция  уже  существующих  гидромелиоративных  систем 
(Кочкуровская, Тарасовская и др.). 

К основным  методам  исследования относятся  геоэкологический анализ, 
сравнительно-экологический  метод, литературный метод [10, 15]. 

Результаты.  Обсуждение  и анализ. В выше названных работах  
исследованы особенности взаимодействия и взаимообусловленности элементов 
литогенной основы (зона аэрации, зона водонасыщения, нижняя граница ПТК) 
в ландшафтах Мордовии для целей водных мелиораций. В теоретическом плане 
рассмотрены вопросы определения нижней  границы и мощности литогенной  
основы геосистем ранга «ландшафт» и «местность». В методическом плане – 
разработана и апробирована на конкретной  территории методика анализа 
структуры геосстем для целей обоснования проектов водных мелиораций. В 
региональном плане – впервые  для Мордовии выполнены исследования 
местностей и урочищ для целей водных мелиораций. Выделены основные типы 
литогенной основы геосистем. Проведенный анализ позволил определить 
устойчивость гидромелиоративных комплексов к неблагоприятным  процессам 
и выявить тенденции гидромелиоративного освоения территории, установить 
закономерности строения зоны  аэрации, глубины залегания грунтовых вод и 
изменения мощности зоны водонасыщения, характер взаимодействия 
ландшафтных и артезианских вод  в  геосистемах Мордовии. Впервые для 
региона составлена картосхема ландшафтно-гидромелио-ративного 
районирования. Разработаны рекомендации по  рациональному 
мелиоративному  освоению исследованной  территории [8, 19, 23].  

Заключение  и выводы. Ландшафтные  рекомендации  разработанные  в 
вышеизложенных работах могут быть положены в основу  мероприятий по 
оптимизации системы  водных  мелиораций и землепользования в Мордовии. 
Теоретико-методологические подходы к исследованию структуры геосистем, 
разработанные в диссертациях В. Н. Масляева [8], А. А. Ямашкина  [19, 23] 
правомерны для изучения ландшафтов-аналогов в пределах Нечерноземной 
зоны России.    

 
Литература: 
1. Евдокимов  С. П., Нарежный  В. П.,, Сафонов  В. Н., Ямашкин  А. А., 

Масляев  В. Н. и др. Составление комплекса инженерно-геологических, 
гидрогеологических и специальных  карт (изменение природных условий)  ряда 
районов Нечерноземной зоны  РСФСР. Мордовская  АССР: Отчет  о НИР / 
Мордов. ун-т. – Горький, 1984. – 290 с. 
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Аннотация. Рассмотрена  геоэкологическая  ситуация  в Кадошкинском  

районе Республики Мордовия. Дана оценка природно-ресурсного потенциала и 
состояния окружающей  среды. Разработаны рекомендации по  оптимизации  
окружающей среды. 

Ключевые слова:  геоэкология, загрязнение, деструктивные  процессы, 
сельскохозяйственный  ландшафт, деградация среды. 

Abstract. Considered geoecological situation in Kadoshkino district of the 
Republic of Mordovia. The estimation of natural resources and the environment. 
Developed recommendations for optimizing the environment. 
         Key words: Geoecology, pollution, destructive processes, agricultural 
landscape, degradation of the environment. 

Введение. Кадошкинский район – один  из  сельских районов Республики 
Мордовия [1]. В последние десятилетия здесь наблюдается резкий рост 
антропогенной нагрузки на геоэкосистемы, происходит деградация природных 
ландшафтов, загрязнение почв, водных объектов, воздушного бассейна. 
Негативные воздействия в большинстве случаев обусловлены несовершенством 
промышленных и сельскохозяйственных технологий, экологической 
неграмотностью, низким экологическим сознанием, непродуманными 
административными решениями.  

Обзор литературы. Теоретической основой исследования последовали 
труды российских ученых Н. Ф. Реймерса [15], В. Б. Сочавы [16], А. А. 
Ямашкина [2, 3, 17] и др. При геоэкологическом  анализе использовались  
материалы В. Н. Масляева [4–9, 11–14] и работы  комплексного  характера [1]. 

Входные данные и методы. Объектом исследования является 
геоэкосистема Кадошкинского района Мордовии. Предметом исследования 
является анализ  геоэкологической  ситуации в Кадошкинском районе. 

Цель исследования – оценка геоэкологического состояния окружающей 
среды Кадошкинского района и разработка мер по её экологической 
оптимизации.  

В  работе  были  использованы  следующие методы  геоэкологических 
исследований: литературный, сравнительно-экологический, анализ, обобщение, 
картографический, геохимический и др. [10].  
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Кадошкинский район расположен в центральной части Республики 
Мордовия [1] . Административным центром района является пгт Кадошкино. 
Общая площадь территории района составляет 298 км2.  Район расположен в 
бассейне рек Исса и Сивинь, в лесостепной зоне. Значительная часть 
территории района пригодна для сельскохозяйственного освоения. Третью 
часть района составляют земли лесного фонда. В экономике района 
преобладает сельскохозяйственное производство с небольшой  долей 
промышленности. Предприятия  местного значения специализируются  на  
переработке  сельскохозяйственного сырья.   

Результаты.  Обсуждение  и анализ. В геологическом  строении 
территории встречаются верхнеюрские, нижнемеловые и верхнемеловые 
отложения, отложения палеогена [4, 7]. Рельеф равнинный. Выделяются 
долины Сивини и Иссы. Междолинные  пространства не значительно 
расчленены овражно-балочной  сетью.   

Климат района – умеренно континентальный. Климатические условия не 
создают существующих препятствий для развития сельского хозяйства, 
промышленности, транспорта, для строительства. Территория получает 
достаточно тепла и влаги для выращивания разнообразных 
сельскохозяйственных культур – зерновых, овощных, кормовых, картофеля и 
других культур. 

Речная  сеть  представлена  реками  Сивинь, Исса, Потиж  и  их притоками. 
Реки имеют  смешанное  питание. Сивинь  (у  с. Сивинь) имеет средний 
многолетний расход  воды 243 м3/с, средняя мутность воды   270 г/м3. Исса (у с. 
Паево) имеет средний многолетний расхож воды 284 м3/с, средняя мутность 
воды   300 г/м3. 

Основными почвенными разностями, встречающимися на территории 
района являются серые и темно-серые оподзоленные почвы (43 %), чернозем 
оподзоленный (26 %). В поймах рек залегают пойменные зернисто-слоистые 
почвы (16 %). Около 15 %  территории района  занимают  дерново-подзолистые  
почвы.  

На территории Кадошкинского района встречается естественный и 
искусственный растительный покров. Лесистость – 30,7 %. Естественный 
растительный покров района представлен широколиственными лесами, лугово-
степной растительностью, лугово-кустарниковой растительностью пойм, 
водной растительностью. Искусственная растительность района представлена 
лесополосами, садами, сельскохозяйственными культурами. Основными 
породами лесопосадок являются берёза, клён, дуб, сосна, липа и т. д. 

Территория  расположена  в пределах ландшафтов широколиственных  
лесов  и  лесостепей вторичных  моренных  равнин, ландшафтов  зандровых  
равнин  и долинных ландшафтов,  на  границе Окско-Донской  низменности  и 
Приволжской возвышенности. 

Природно-ресурсный потенциал района  не  богат. Полезные ископаемые  
представлены месторождениями глин (Кадошкинское, Кадошкинское-2), 
кирпичных суглинков (Юматовское). На территории района эксплуатируется 
среднекаменноугольный водоносный горизонт. Эксплуатационные запасы 
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подземных  вод 46,5  тыс. м3/сут. Минерализация  извлекаемых вод изменяется  
в пределах  от 0,4 до 0,5  г/дм3. По химическому  составу воды хлоридно-
сульфатно-гидрокарбонатные. Отмечается повышенное содержание фтора – до 
3 мг/дм3. Ресурсы поверхностного стока используются  не достаточно, имеется  
два  пруда объемом 1 075  тыс. м3[2, 3]. Для более полного его использования 
необходимо  проведение  гидромелиораций. 

Численность постоянного населения района на 01.01.2016 г. составила 8,4 
тыс. чел., в том числе 4,7 тыс. чел. городского и 3,7 тыс. чел. сельского 
населения. К учреждениям и предприятиям социальной инфраструктуры 
относятся учреждения образования, здравоохранения, социального 
обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения, 
учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания, организации и учреждения управления, 
проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия 
связи, научные и административные организации и другие учреждения и 
предприятия обслуживания. 

Промышленность Кадошкинского района характеризуется высоким 
удельным весом продукции светотехнического назначения. Основная доля (95 
%) районного промышленного продукта района приходится на ОАО 
«Кадошкинский электротехнический завод», входящее в число наиболее 
крупных и технически развитых предприятий Мордовии. Предприятие 
выпускает более ста видов светотехнической продукции. Также, в 2007 г. на 
территории пгт Кадошкино введен в эксплуатацию тепличный комплекс по 
выращиванию голландских роз – ОАО «Мир цветов».  Дальнейший рост 
экономики района связан в первую очередь с развитием сельского хозяйства.  

Развитие экономики сопровождается обострением геоэкологических 
проблем, связанные с истощением водных ресурсов, накоплением отходов 
производства, загрязнением ландшафтов.  

Геоэкологический анализ показал, что основные  источники загрязнения 
атмосферу  сосредоточены  в  районном центре. В настоящее время более 75 % 
всех выбросов от стационарных источников загрязнения приходится на 
электроэнергетику, сельское хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство. В 
последнее десятилетие на территории района произошло некоторое увеличение 
выбросов загрязняющих веществ. Основную  долю  составляют следующие 
выбросы: пыль неорганическая, окись углерода, аммиак. Среди веществ 
относящихся  к 1 классу  опасности в  выбросах  присутствуют  свинец,  окись 
ванадия, хром. Снежный  покров в  пгт Кадошкино характеризуется  как 
слабым  (Zс менее 32) уровнем загрязнения. Общий геохимический  индекс 
пыли, накопленном снегом, имеет вид: Ag4,9Sr4,1Cu4,0Zr2,3Pb,Y2,1 
Cr1,9Мn1,7Co,Zn1,6 Yb1,5.  В центре Кадошкино, у электротехнического 
завода уровень снежного покрова увеличивается  (Zс=32–64), на юго-востоке 
поселка, в районе  складов  с минеральными удобрениями достигает Zс=64–128 
[3]. В районе завода в  снеге  увеличивается содержание Zr,  Ag, Cu,  Cr,  Ni. В  
районе  складов –  увеличивается  содержание Sr,  Y, Yb, Mn, Co, Pb, Cu,  Ni. 

Пылевая нагрузка на территории райцентра  в зимний  период изменяется 
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от 5,0 до 100,5 кг/км2, в  сутки  в  среднем  составляет  22  кг/км2. В районе 
электромеханического  завода  отмечается  самая  высокая  пылевая  нагрузка – 
76,0 кг/км2 в сутки [3]. 

Темно-серые лесные  почвы, имея суглинистый состав и слабокислую  
среду  способствуют  накоплению  в  верхнем  горизонте почв пгт кадошкино  
многих химических элементов – Мо10,5Pb4,9Cr3,6Sc3,5Ni3,2Zr2,9Li1,9Cо1,7 
[2]. По  сравнению с геохимически автономными ландшафтами в почвах 
накапливаются никель и хром. 

Состояние воды  р. Сивинь  в  районе пгт Кадошкино  оценивается как 
умеренно загрязненное (ИЗВ=1,7). Ежегодный водоотбор крупными 
водопотребителями  составляет около 0,7 тыс. м3/сут, что  несколько ниже  
потребности. 

Сельскохозяйственные ландшафты в настоящее время занимают больше 
половины территории района. Район  отличается  высокой  распаханностью 
территории. Агроландшафты характеризуются разной степенью поражённости 
деструктивными геоэкологическими процессами, прежде всего эрозионными 
[4, 5]. Острота их проявления зависит как от ландшафтных условий, истории 
хозяйственного освоения, так и от современного использования природных 
комплексов.  

Неустойчивый режим функционирования характерен для 
централизованных систем канализации и очистных сооружений, систем 
оборотного и повторного использования воды, прудов, водоёмов. 
Рекреационное освоение ландшафтов района характеризуются наименьшей 
активностью. Выделены в районе следующие рекреационно-туристские 
комплексы: леса и лесопосадки, парк в центре пгт Кадошкино. 
Природоохранное освоение ландшафтов не приобретает организованного 
характера. Важнейшей задачей современного периода хозяйственного освоения 
ландшафтов являются формирование системы охраняемых природных 
территорий.  

Заключение  и выводы. Территория Кадошкинского района  
характеризуется невысоким природно-ресурсным потенциалом, благоприятным  
геоэкологическим  потенциалом с  отдельными локальными геоэкологическими 
проблемами. Стабилизация эколого-социально-экономического развития 
предполагает организацию системного подхода к решению проблем по всем 
видам жизнедеятельности общества. При этом в качестве приоритетных в 
решении геоэкологических проблем района выступает решение следующих 
взаимосвязанных задач. 

• Совершенствование нормативно-правовой основы рационального 
природопользования и социальной защиты населения от воздействия 
неблагоприятных природных и техногенных экологических факторов. 

• Геоэкологическое обоснование проектных решений в градостроительной 
документации районного центра.  

• Внедрение прогрессивных технологий по модернизации морально и 
физически устаревших производств, внедрение высокоэффективных методов 
обезвреживания сточных вод, выбросов в атмосферу, технологий хранения, 
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утилизации и переработки отходов. 
• Приоритетным направлением в развитии транспортного хозяйства 

является проведение профилактических мероприятий, обеспечивающих 
снижение загрязнения атмосферы района выбросами от автотранспорта. В 
число этих мероприятий входит создание вдоль основных магистралей 
защитных зеленых зон.  
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им. Н. П. Огарева», Россия, Саранск, ул. Большевистская, 68, 430005  
Konovodnova  T. V., Sanaeva E. I.,  Zhigunov, D. A., Maslyaev V. N.  

SPRINGS AS OBJECTS GEOECOLOGICAL RESEARCH 
Mordovian State University name of N. P. Ogarev 

Rossia, Saransk, The Bolshevik, 68, 430005 
 

Аннотация. В результате исследования изучено геоэкологическое 
состояние родников Мордовии, выявлены геоэкологические проблемы качества 
воды в них. Предложены мероприятия по сохранению и улучшению 
экологического состояния родников.  

Ключевые слова:  геоэкология, родник, грунтовые воды, загрязнение, 
родниковый  сток, качество  воды. 

Abstract. The study examined the geo-ecological condition of springs of 
Mordovia, the identified geo-environmental problems of water quality. Proposed 
measures to preserve and improve the ecological status of springs.  
        Keywords: environmental Geology, spring, groundwater, pollution, spring 
runoff, water quality. 

Введение. Родники и грунтовые воды их питающих играют важную роль в 
природной экосистеме. Они используются в хозяйственной деятельности 
человека, а также организмами для жизнеобеспечения. В то же время 
грунтовые воды испытывают влияние деятельности человека – загрязнение 
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бытовыми отходами, химическими веществами, минеральными удобрениями и 
пестицидами. В связи с истощением грунтовых вод, многие родники в 
настоящее время исчезают.  Поэтому изучение и сохранение источников стало 
одной из актуальных практических задач геоэкологии.   

Обзор литературы. Теоретико-методологической основой исследования 
послужили труды И. С. Зекцера [3], П. Ф. Саваренского [17], А. М. 
Овчинникова [16]. При геоэкологическом  анализе использовались  материалы 
по Республике Мордовия [2–10, 12–14].  

Входные данные и методы. Объект исследования – родники, 
расположенные на территории Республики Мордовия. Цель исследования – 
оценить геоэкологическое состояние родников и качество воды в них на 
территории Мордовии,  разработать мероприятия по их экологическому 
сохранению и меры по охране. 

В  работе  были  использованы  следующие методы  геоэкологических 
исследований: литературный, сравнительно-экологический, анализ, обобщение, 
картографический, геохимический и др. [11].  

Родники (источники) в Мордовии чаще  всего приурочены к речным 
долинам, глубоким балка и оврагам, прорезающим водоносные  горизонты. 
Очень часто выходы грунтовых вод встречаются при резком перегибе склона, 
например, по линии тылового шва, при  переходе  террасы в пойму. Основным 
источником  питания грунтовых вод являются  атмосферные  осадки [4]. 

Условия естественных выходов грунтовых вод различны и зависят  от 
состава водовмещающих пород. Вода  может  вытекать в виде  мощной  струи в 
пористых кремнисто-карбонатных породах, а может вытекать  без  напора на  
достаточно обширной  площади, вызывая переувлажнение или  заболачивание 
ландшафта.  

Для оценки геоэкологического состояния воды родников используют  
такие  показатели  как  дебит родника, температура, цветность, прозрачность и 
мутность, запах, вкус и привкус, кислотность (щелочность),  жесткость, 
минерализация воды, содержание кислорода. 

Результаты.  Обсуждение  и анализ. По  разным  источникам  на 
территории Мордовии около 10 000 родников [1]. Их  дебит и качество воды 
определяются  свойствами водоносных горизонтов. Дебиты  родников  
изменяются от 0,01 до 0,5 л/с. По направлению  движения  к  выходу  они могут  
быть восходящими и нисходящими, по  режиму – постоянные, сезонные и 
временные. По  химическому составу  воды  родников  в  основном 
гидрокарбонатные или  сульфатно-гидрокарбонатные натриево-кальциево-
магниевые. В  северо-западной  части Мордовии, в районе  распространения 
известняков  и доломитов  каменноугольного и пермского возрастов 
распространены гидрокарбонатные, кальциевые  с  минерализацией  от 0,34 до 
0,53  г/дм3 [1]. Такие воды обладают хорошим качеством. 

 Родники  и грунтовые воды являются  источниками рек, ручьев, озер, 
прудов, болот. В республике более 1 500 рек и ручьев, около 500 озер, более 
200 прудов [6, 15]. Болота  занимают более 16,5 тыс. га и наиболее 
распространены в долинах Мокши, Суры, Алатыря, Вада, Парцы, Инсара.  
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Заключение  и выводы. Во многих  регионах  мира родники – это символ 
чистоты. Поэтому их берегут, чистят и благоустраивают. Вода некоторых  
родников считается  целебной. Часть  родников  Мордовии объявлена  
памятниками природы.  По  своим свойствам родниковые воды гораздо  лучше,  
чем воды артезианские. Однако для  грунтовых вод, служащих  источником  
выхода  родников весной  и осенью, в  период  таяния  снега  и дождей, 
остается актуальной  проблема химического и  микробиологического 
загрязнения воды. Экологический мониторинг родниковой  воды ведется  лишь 
там, где родники  являются  источником  для  питьевых  целей. 

Литература: 
1. Географический атлас Республики Мордовия. – Саранск:  Изд-во 

Мордов. ун-та, 2012. – 204 с. 
2. Геоэкологический анализ состояния природно-социально-производ-

ственных систем / А. А. Ямашкин, А. В. Кирюшин, В. Н. Сафонов, Ю. К. 
Стульцев, Ю. Д. Федотов, В. Н. Масляев; Науч. ред. и сост. А. А. Ямашкин. –  
Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2004. – 260 с. 

3. Зекцер И. С. Подземные воды как компонент окружающей среды. – М. : 
Научный мир, 2001. – 328 с. 

4. Культурный ландшафт Мордовии (геоэкологические проблемы и 
ландшафтное планирование) / А. А. Ямашкин, И. Е. Тимашев, В. Б. Махаев, В. 
А. Моисеенко, Ю. К. Стульцев, В. Н. Масляев. – Саранск: Изд-во Мордов. ун-
та, 2003. – 160 с. 

5. Масляев В. Н. Структура геосистем Мордовии и её анализ для целей 
водных мелиораций: автореф. … дис. канд. геогр. наук/ В. Н. Масляев. – М., 
1994.  – 24 с.  

6. Масляев В. Н. Беречь  природу – беречь свое будущее / В. Н. Масляев, 
А. А. Ямашкин. – Политический вестник. – 1989. – № 8. – С. 16–19. 

7. Масляев В. Н. Ландшафтное планирование гидромелиорации на  
региональном  уровне / В. Н. Масляев, В. Н. Маскайкин // Вестн.  Мордов. ун-
та. – 2005. – № ¾. – С. 115–118. 

8. Масляев  В. Н. Литогенная основа ландшафта как  объект  гео-
экологических  исследований / В. Н. Масляев // Вестн. Мордов. ун-та. – 2008. – 
№ 1. – С. 119–123. 

9. Масляев В. Н. Геоэкология зоны   аэрации  ландшафтов Мордовии  /   В. 
Н. Масляев // Природно-социально-производственные системы регионов 
компактного проживания финно-угорских народов. – Саранск, 2011.  – С. 206–
214. 

10. Maslyaev V. N. Lithogenic basis of  Mordovian,  s landscape: geo-
ecological aspect of research // Journal of wetlands biodiversity. – 2012.  – Vol. 2.  – 
P. 45–51. 

11. Масляев  В. Н. Методы геоэкологических исследований  (конспект 
лекций):  учебное пособие. – Саранск: ООО «13  РУС», 2013. – 136 с. 

12. Масляев  В. Н. Оценка пригодной опасности накопления загряз-
няющих веществ в ландшафтно-геохимических системах  Мордовии / В. Н. 
Масляев, М. В. Масляев, П. С. Седов // Природные  опасности:  связь науки и  

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 15 



 Том 13. Выпуск 1 (42)                                                                                                                                     География 

практики. – Саранск, 2015. – С. 266–271. 
13. Масляев В. Н. Мелиоративная география / В. Н.  Масляев, Ю. Д. 

Федотов. –  Саранск, 2010. – 120 с.  
14. Масляев В. Н. Оценка природных территориальных комплексов с 

целью обоснования объектов  водных  мелиораций (на примере 
Прируднинского ландшафта моренных  равнин Мордовии) // Экономико-
географические  аспекты  природопользования(охрана природы  и 
интенсификация  производства). – Саранск, 1990. – С. 68–76. 

15. Мурихина Е. А. Геоэкологическое  состояние искусственных водных  
объектов Республики  Мордовия / Е. А. Мурихина, В. Н. Масляев. Научные  
труды SWorld.  – 2014. – № 33.  – С. 91–94. 

16. Овчинников А. М. Общая гидрогеология. – 2 изд. – М., 1954. 
17. Саваренский Ф. П. Гидрогеология. – 2 изд. –М.–Л., 1935. 

Статья отправлена: 11.03.2016 г. 
© Коноводнова Т. В.,  Санаева Е. И.,  Жигунова Д. А., Масляев  В. Н. 

 
ЦИТ: 116-015 

               УДК 908(477.62) 
Артьомова Г.О. , Колган О.В., Проскунін В.М. 

ІСТОРІЯ СЛОВ'ЯНСЬКОГО КУРОРТУ: ВІД ДАВНИНИ ДО 
СЬОГОДЕННЯ 

Донбаський державний педагогічний університет,  
Слов’янськ, вул. Г. Батюка 19, 84116  

Arteomova A.A., Kolgan O.V., Proskunin V.M. 
HISTORY OF THE SLAVIC RESORT: FROM ANTIQUITY TO THE 

PRESENT 
Donbass state teachers training university 

Slovyansk, 19 General Batyuk street, 84116 
 

Анотація. У статті висвітлено питання історії та розвитку певної 
території України, зокрема Слов'янського курорту, розташованого в 
Донецькій області. Викладено основні відомості щодо створення, стану 
дослідженості, природних ресурсів тощо однієї з частин географічної карти 
України. 

Ключові слова: історія, географія, ґрунт, фауна, флора, територія.  
The article  considers the history and development of certain territory of 

Ukraine, including Slavic resort, located in the Donetsk region.  The basic 
information about the establishment, the status of research, natural resources, etc. 
one part of the geographical map of Ukraine.  

Keywords: history, geography, soil, fauna, flora, territory. 
Постановка проблеми.  Історія певної території країни — невичерпне 

джерело для вивчення науковцями. Учених повсякчас цікавлять все нові 
сторінки й таємниці різних куточків України як з боку соціально-політичного 
устрою певного періоду розвитку, так і особливостей географії тієї чи тієї 
місцевості.  
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Аналіз основних досліджень і публікацій. Науковці під час  дослідження 
історії незалежної України все більше звертають увагу на вивчення 
географічного аспекту території теперішньої країни. Питанню вивчення 
Слобожанщини, до якої належить і Слов'янськ, де  розташований Слов'янський 
курорт, присвятили свої розвідки такі вчені, як: Д.І. Багалій  [2], 
О.О. Пересада[8], А.Г. Слюсарський [7], В.І. Танцюра [8], Г. Хоткевич [9] та ін.  

Актуальність статті зумовлена тим, що праць, присвячених висвітленню 
питання особливостей території Слов'янського курорту, розташованого в 
Донецькій області, досить мало, а історія географії цієї місцевості потребує 
ґрунтовного дослідження.  

Формування цілей статті. Метою статті є вивчення історії географії 
території сучасного Слов'янського курорту в Донецькій області.  

Мета зумовлює вирішення таких завдань: 
а) проаналізувати наявні думки щодо умов формування території 

Слов'янського курорту на території міста Слов'янська Донецької області; 
б) визначити основні історичні віхи, що складають історію названої 

території; 
в) дослідити ключові умови сучасного стану природних ресурсів території 

Слов'яського курорту. 
Виклад основного матеріалу дослідження. 
Слов’янський регіональний ландшафтний парк розташований у місті 

Слов’янську Донецької області (північна частина)  і прославляє його ще з 
зародження самого міста.  

Територія Слов'янського курорту має славетну історію. Тут, здається, ще й 
донині, літають душі героїв-воїнів і пахне тонким ароматом давніх славетних 
битв. Бо найбільша частина дослідників «Слова о полку Ігоревім» вважає, що 
«місцем битви була територія сучасного Слов’янського району на Донеччині 
(К.В. Кудряшов, М.В. Сібальов, М.Ф. Гетьманець» [5, с. 121]. Імовірно, бойові 
дії були й на території сучасного Слов’янського курорту, «адже битва, у якій 
зійшлися більше   20-ти тисяч воїнів, не могла відбуватися на невеличкому 
клаптику землі, тому дослідник Тарас Безпечний мав повне право вважати, що 
їхнє місто (Слов’янськ) стоїть на кісточках війська князя Ігоря» [5, с. 122]. 
В.І. Романько зауважив, що «можливо, що у Ігоря був план заволодіти 
соляними озерами (сучасні озера на території Слов’янська), де господарював 
хан Кончак» [5, с. 123]. 

Слов’янський курорт – це перлина Донбасу, яка має довгу та велику 
історію, що сягає, згідно з даними книги «Славянск. Краткая история города-
курорта» Віктора Скрипника, ще 1645 року, коли, як фортецю, було побудовано 
місто Тор (1637 р.) [6].  

Лікувальні властивості солоної води Торських озер були відомі ще нашим 
пращурам, які виварювали тут сіль.  

Але офіційно лікувальні властивості Слов’янських мінеральних вод у 
медичних цілях застосовував штаб-лікар Олексій Кузьмич Яковлєв у 1827 році. 
Саме цей рік і вважається датою заснування Слов’янського курорту. 
Ознайомившись із організацією лікування хворих на одеських лиманах, 
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О.К. Яковлєв у 1827 році привіз у Слов’янськ групу солдатів, які лікувалися в 
Чугуївському госпіталі. На березі озера Ріпне було встановлено намети, у них і 
розмістили воїнів. Спочатку лікували їх солоною озерною водою, а потім і 
грязями.  

А в 1832 році цілющі властивості озер отримали офіційне визнання 
медициною. За пропозицією медичного департаменту професор Харківського 
університету Є.С. Гордієнко в 1835 році провів перші дослідження хімічного 
складу Слов’янських мінеральних вод, які дали позитивні результати [10]. 

Так, у 1837 році голова Харківських військових поселень граф Нікітін 
відкрив на південному березі озера Ріпне будиночки з теплими ваннами для 
лікування заможних громадян. Оскільки чудовий результат виправдовував 
вкладені в лікування кошти, на берегах озера один за одним почали  виникати 
все нові й нові лікувально-профілактичні санаторії міста. Одним із них, 
зокрема, стала водолікарня для осіб цивільного відомства, відкрита на 
північному березі озера Ріпне в 1852 році [13]. 

У 1840 році на південному березі озера Ріпне відкрили відділення 
Чугуївського госпіталю на 200 місць. Цивільні отримали бальнеологічну 
лікарню лише в 1852 році. До цього заможні люди будували на протилежному 
від госпіталю березі власні купальні, будиночки, які здавали в оренду. Так, у 
1844 році на Словмінводах лікувалося 80 чоловіків та 77 жінок із числа 
поміщиків і членів їхніх родин. При них було 253 людини прислуги.  

За указом Харківського генерал-губернатора в 1849 році за державні 
кошти почалося будівництво лікарні для цивільних осіб. За три роки було 
побудовано головний корпус, у якому розміщувалося 16 ванн, контора, буфет, 
танцювальний зал і два флігелі. В одному розміщувалася кухня й 
обслуговуючий персонал, а в іншому жили люди, які приїздили на лікування.  

У 1880 закінчилися роботи зі зведення курзалу відповідно з «Умовами 
передачі місця народження мінеральних вод міста Слов’янська». Пізніше на 
сцені цього закладу неодноразово виступить трупа засновника Українського 
національного театру М.Л. Кропивницького [13]. 

Вивчення хімічного складу води й бруду Слов’янських солених озер, їх 
вплив на організм людини показали, що Слов’янський курорт за лікувальними 
властивостями близький до таких європейських курортів, як: Крайцнах, 
Наугейм, Вісбаден тощо. Це дало основу для видання царського наказу 1892 
року про призначення Слов’янському курорту суспільного значення та 
поширення на нього державної охорони.  

Лікувальні властивості Слов’янського курорту неодноразово відзначалися 
нагородами на земських  і вседержавних виставках, а в 1907 році цілющі грязі 
озера Сліпне удостоєні вищої нагороди на міжнародній виставці в 
бельгійському місті Спа. Така висока оцінка головного лікувального чинника 
Слов’янського курорту змусила міську управу шукати способи його 
розширення. У цей час було відкрито хіміко-бактеріологічну лабораторію, 
побудовано новий курортний зал, закладено основний парк площею 35 га. 
Кількість лікувальних місць збільшилася за рахунок будівництва приватних 
санаторіїв і дач. Був споруджений корпус для дитячих ванн, водогін.  
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Із 1930 року лікування брудом на Слов’янському курорті стало можливим і 
в зимовий час.  

Курортом державного значення Слов’янськ визнано в 1934 році. Тут було 
введено в експлуатацію Інститут відновлення працездатності травматиків, в 
основі діяльності якого знаходилося поєднання лікування брудом з усіма 
доступними видами фізіотерапії.  

У 1937 році відкрили бальнеофізіотерапевтичний інститут (БФТІ), який за 
своїм оснащенням і об’ємом роботи був одним із найбільших і найкращих у 
тодішньому СРСР серед інститутів свого профілю. Напередодні Другої світової 
війни на курорті працювало 7 санаторіїв: 2 терапевтичні, неврологічні, 
травматологічні, ревматологічні, гінекологічні, дитячий. Їх пропускна здібність 
складала біля 20 тисяч хворих за рік і 500 амбулаторних хворих [10]. 

Під час Другої світової війни курорт було повністю зруйновано. Німецькі 
окупанти за період свого тимчасового перебування нанесли величезний збиток 
господарству курорту. Із наявних 70 будівель повністю було зруйновано 43, 
частково – 27. Перед відступом спеціальні команди для підпалів у перебігу 3 та 
4 вересня 1943 року спалили й підірвали всі лікарняні заклади й інші будівлі 
курорту. У результаті було повністю зруйновано травматологічний і 
бальнеотерапевтичний інститути, грязелікарню й усі санаторії з десятками 
підсобних приміщень, пансіонати, механізоване грязеве господарство, 
курортний зал, кінотеатр. Було повністю вирубано Грессеровський парк 
площею у 3 га, зруйновано водопровід і каналізацію [10]. 

6 вересня 1943 року було звільнено Слов’янськ, а 9 вересня вже почалося 
відновлення курорту. У червні 1945 року курорт приймав перших хворих. 
Санаторій № 7 було відновлено вже в 1945 році, а через 3 роки почав 
функціонувати санаторій № 8; у 1949 році відбудовано БФТІ. У 1950 році на 
базі зруйнованого Інституту відновлення працездатності травматологічних 
хворих було відкрито санаторій «Слов’янський». У 1959 році на базі санаторіїв 
№№ 1, 2, 3 збудовано санаторій «Донбас» [10]. 

1980 р. – уведено в експлуатацію новий санаторій «Ювілейний».  
1985 р. – уведено в роботу нову спільнокурортну грязелікарню.  
1998 р. – за ініціативою МОЗ і МНС на базі санаторію «Донбас» відкрито 

перший в Україні республіканський Центр реабілітації підлітків, потерпілих у 
результаті Чорнобильської катастрофи (120 місць).  

2000 р. – відкрито бювет мінеральної води (санаторій «Ювілейний»).  
2004 р. – на базі санаторія «Донбас» відкрито спеціалізоване відділення 

реабілітації репродуктивного здоров’я молоді.  
2006 р. – у санаторії «Донбас» відкрито відділення реабілітації 

вагітних [12]. 
На Слов’янському курорті свого часу побували поет Михайло Петренко, 

композитор Дмитро Шостакович, письменник Микола Островський, музикант 
Мстислав Ростропович. Саме тут у 1940 році відбувся перший сольний виступ 
молодого Ростроповича [11]. 

На сьогодні до складу підприємства «Санаторно-курортний 
реабілітаційний центр «Слов’янський курорт»»входять :  
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Санаторій «Донбас» – мультифункціональна лікарня для пацієнтів із 
захворюваннями кістково-м’язової та нервової систем, чоловічої та жіночої 
сечостатевих систем, периферичних судин, шкіри, шлунково-кишкового тракту 
[3].  

«Ювілейний» – санаторій для лікування хвороб суглобів, хребта, 
центральної та периферічної нервової систем, шлунково-кишкового тракту, 
обміну речовин, сечостатевої системи чоловіків та жінок, зокрема й безпліддя, 
хвороб шкіри  [4]. 

Санаторій «Слов’янський» – перша в Україні спеціалізована лікувально-
профілактична установа для реабілітації та лікування хворих із травмами й 
захворюваннями хребта й спинного мозку, органів опори й руху, центральної та 
периферичної нервової системи, супутніх захворювань шлунково-кишкового 
тракту, сечостатевої системи [4].  

На сьогодні на Слов’янському курорті працює 3 лікарні на 112 місць та 90 
ванн для лікування брудом, зокрема й сірководневі та радонові басейни, бювет 
мінеральних вод, фізіотерапевтичні відділення на 200 апаратів, зали ЛФК для 
групових та індивідуальних занять, зали механотерапії [6, с. 26]. 

У 2000 та 2001 роках на ювілейній виставці «10 років незалежності 
України» у Києві Слов’янський курорт було нагороджено дипломами [6, с. 28]. 

У 2011 році Верховна Рада України прийняла Закон «Про оголошення 
природних територій міста Слов’янська Донецької області курортом 
державного значення».  

Лісопаркова зона заповідника розташована на 134 гектарах. На цій 
території зібрано велику колекцію різноманітних порід дерев та чагарників – 
більше 110 найменувань [14]. 

Сьогодні фауну парку представлено зайцями, білками й озерними 
черепахами.  Місцевий орнітокомплекс нараховує 11 видів птахів, занесених 
Міжнародним союзом охорони природи до списку таких, зо поступово 
зникають у Європі: малий бик, білий лелека, кобчик, фифи, турухтан, літня та 
мала качка, блакитний рябчик, сирійський дятел, жулан й синьошийка [14]. 

Благодатні землі й озера Слов’янського курорту оспівують у поезіях митці 
слова. Так, наприклад, Віктор і Алла Антоненко присвятили йому свій вірш 
«Славянский курорт»  

Лечебной силою, лазурным глянцем – 
Манящий тайною – курорт Славянский, 

Уютным благом и теплом сердец. 
Надеждами здоровья и чудес. 

Леченья сила – счастьем прояснится – 
Улыбками на лицах воцарится, 

Высь уникальная – признанием воспета – 
Целебная. Поющая Планета! [1, с. 27]. 

У мешканців Слов’янська є навіть легенда про курорт «Целебные грязи 
Славкурорта» [3, с. 53-55]. 

Отже, Слов'янський курорт має давню історію, величезні поклади 
корисних копалин, гарні традиції та, споідваємося, за підтримки держави, 
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великі перспективи. Географічне розташування сучасного курорту зумовлене 
тим, що корисні для людського організму речовини, що сховані у надрах 
Слов'янщини,  - невичерпні, тому вивчення ґрунту та природних ресурсів цієї 
місцевості потребує глибокого й серйозного вивчення з боку спеціалістів 
відповідних галузей.  
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Аннотация. Рассматривается поэлементный анализ рельефа, как один  из 

методов морфологического анализа, с целью исследования истории развития 
рельефа. Предлагаются различные приемы измерений  для получения 
геоморфологической информации по размерам изучаемых форм рельефа, 
абсолютным и относительным высотам, углам наклона склонов, площадям 
развития тех или иных форм. Приведены  конкретные разработки анализа 
крупномасштабных топографических карт и выделены тектонически 
обусловленные участки.  

Ключевые слова: рельеф, методика, морфометрия, поверхности, 
отметки, гипсометрия. 

Abstract. We consider the partial analysis of the relief, as a method of 
morphological analysis, to study the history of relief. Various measurement 
techniques ranging from hand-held and ending with computer technology to obtain 
information on the size of geomorphological landforms studied, absolute and relative 
heights, angles of inclination of slopes and areas of development of those or other 
forms. The concrete analysis of the development of large-scale topographic maps and 
isolated areas due to tectonically 

Keywords: relief,  technique, morphometry, surface marks, hypsometry. 
Вступление. Одним из основных методов геоморфологических 

исследований является морфологический анализ. Он заключается в 
сравнительном изучении внешнего облика рельефа, характеризуемого 
морфологическими и морфометрическими признаками и позволяет добиваться 
возможно более точного и объективного описания форм земной поверхности.  

Обзор литературы. Различные аспекты формирования рельефа и 
методики его изучения отражены в работах многих исследователей 
Мордовского университета [1-7, 9-14]. Палеогеографические аспекты развития 
рельефа на территории Мордовии отражены в работах [8, 17-20]. Вопросы 
геоэкологического анализа рельефа отражены в работах [15, 16, 21-23]. 

Входные данные и методы. При проведении морфологического анализа 
используются разнообразные методы: морфоструктурный, сравнительно-
морфологический и др. Но наиболее важные из них – морфографический и 
морфометрический. Морфографический анализ заключается в объективной 
характеристике земной поверхности в виде описания или графического 
изображения земной поверхности. Однако для более объективной картины, 
необходимо исследовать количественные показатели рельефа, в том числе 
поэлементный анализ. 

Результаты. Обсуждение и анализ. Выбор различных гипсометрических 
уровней дает возможность проанализировать историю развития различных 
природных компонентов ландшафта, и главным образом, рельефа. Этим же 
достигается возможность увязки в первую очередь тектонических условий с 
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современным рельефом. В отличии от горных районов, для площадей с 
меньшей контрастностью, реликты тектонического рельефа выявить 
значительно труднее. Но все же присущая им ступенчатость наблюдается 
практически повсеместно и заметна даже в таких выровненных областях как 
Мордовия. Эта закономерность хорошо наблюдается на карте водораздельных 
поверхностей с различными абсолютными отметками.  

Для ее составления нами выбирается следующая градация поверхностей по 
абсолютным отметкам: < 100; 100-120; 120-140; 140-160; 160-180; 180-200; 200-
220; 220-240; 240-260; 260-280; 280-300; 300-320; 320-340. 

Для выделения плакорных поверхностей в работе использовались 
топографические карты масштаба 1:25000 с дальнейшим переносом на 
топографическую основу масштаба 1:200000. Отделение водораздельных 
пространств от склонов осуществлялось при помощи шкалы углов заложений.  

Выделенные плакорные поверхности на картах масштаба 1:25000 
пантографировались, с уменьшением чертежа в 8 раз (рис.1). 

 
Рис. 1. Рабочие фрагменты выделенных элементов рельефа, 

вычерченных на топокартах. масштаба 1:25000, уменьшенные в 8 раз. 
 
Выше отмечалось, что градация в выделении поверхностей с различными 

абсолютными отметками бралась через 20 м. Такая градация является наиболее 
целесообразной для равнинных областей, в пределах которых тектонические 
формы рельефа значительно завуалированы эрозионными процессами 

Заключение и выводы. Таким образом, с помощью методики 
поэлементного анализа можно достоверно изучить тектонические структуры и 
развитие территории. 
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Анотація. Розглядаються результати вивчення колекторських 

властивостей порід-колекторів геологічного розрізу сарматського ярусу 
Бережницького газового родовища. Наведено дані про колекторські 
властивості продуктивних порід-колекторів, що отримані за результатами 
геолого-геофізичних та петрофізичних досліджень. За результатами 
експериментальних досліджень зразків керну, який відібраний із порід-
колекторів сарматського ярусу встановлено їх геолого-петрофізичні 
параметри. 

Ключові слова: колектор, коефіцієнт пористості, проникність порід-
колекторів, структура порового простору.  

Abstract. Its shows the results of the study reservoir properties of reservoir 
rocks geological cross-section Sarmatian tier in Bereznytske gas field. There is the 
data on reservoir properties of productive reservoir rocks obtained according to the 
results of geological, geophysical and petrophysical studies. Based on the results of 
experimental studies of core samples that are taken from the reservoir rocks 
Sarmatian tier established their geological and petrophysical parameters. 

Key words: collector, coefficient of porosity, permeability of reservoir rocks, 
structure of pore space. 
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Вступ. Проблеми, які виникають в процесі геофізичного визначення 
фізичних параметрів гірських порід пов’язані в більшості випадків з способами 
обробки та інтерпретації даних свердловинних вимірювань. Проблема оцінки 
фільтраційно-ємнісних властивостей тонкошаруватих порід-колекторів в 
процесі пошуків нафтогазових покладів є актуальною у зв’язку зі складністю 
будови геологічних розрізів. Для встановлення промислової цінності родовищ 
необхідно достовірно визначити та встановити граничні значення фільтраційно-
ємнісних параметрів порід-колекторів, як за результатами експериментальних 
вимірів фізичних параметрів керну  так і за даними геофізичних досліджень 
свердловин (ГДС). Основними петрофізичними параметрами, що визначають 
фільтраційно-ємнісні властивості порід є пористість, проникність та 
нафтогазоводонасиченість. Фізична їх характеристика зумовлена комплексом 
літологічних та стратиграфічних умов осадонакопиченняц, які впливають на 
вторинну пористість, розподіл радіусів пор, а також здатність вміщувати та 
пропускати рідини і гази. Для вирішення вище поставлених задач нами 
проводились дослідження порід-колекторів сарматських відкладів 
Бережницького газового родовища в умовах, які наближені до пластових. 

Огляд літератури. Аналіз існуючих методик визначення фільтраційно-
ємнісних властивостей складнопобудованих тонкошаруватих порід-колекторів 
[1, 2, 3, 4] вказує на можливість їх удосконалення шляхом врахування 
особливостей геологічної будови та мінерального складу продуктивних порід, 
застосування сучасних методик статистичної обробки фактичного матеріалу та 
математичного моделювання. 

Вихідні дані і методи досліджень. У регіональному плані Бережницьке 
газове родовище знаходиться в центральній частині Косівсько-Угерської 
підзони Більче-Волицької зони Передкарпатського прогину, в оточені родовищ: 
Угерське, Комарівське, Дашавське, Північнозарічнянське, Любешівське. 
Косівсько-Угерська підзона має північно-західне простягання і обмежується з 
північного сходу глибинним Калуським розломом, а з південного заходу – 
Стебницьким насувом. 

Більче-Волицька зона представляє собою автохтон, який утворився на 
опущеному краю платформи, на завершальному етапі формування 
Передкарпатського прогину. Міоценовий чохол Більче-Волицької зони слабо 
дислокований і накладений на складчасті палеозойські та рифейські товщі, які 
перекриваються породами юри або крейди. Структура зони, в цілому, 
визначається розвитком ряду регіональних розломів (Калуського, 
Городоцького, Судово-Вишнянського, Краковецького), які орієновані під 
гострим кутом до загального простягання зони, а також древнім рельєфом, що 
формувався в результаті процесів ерозії та розмиву в добаденський час [5]. 

Відклади бадену і сармату, які перекривають древній рельєф, утворюють 
над виступами і долинами структури антиклінального та синклінального 
характеру. У межах Більче-Волицької зони виділені Крукеницька, Косівсько-
Угерська та Івано-Франківська підзони на підставі особливостей 
розповсюдження характерних для цієї зони баден-сарматських відкладів, 
характеру будови мезозойського чохла та тектонічної природи домезозойського 
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фундаменту [6, 7, 8]. Позитивні структурні форми залягання міоценових 
відкладів у Косівсько-Угерській підзоні пов’язані з тектонічними і ерозійними 
виступами в її мезозой-палеозойській основі. Основу мезозойського поверху, 
який з кутовою незгідністю залягає на палеозойській товщі, складають майже 
моноклінальні юрські та крейдяні відклади, які занурюються від платформи в 
бік Карпат під кутами 3-5°. Поверхня мезозою сильно еродована і представляє 
собою складну систему, як правило, видовжених в північно-західному 
напрямку ерозійних залишків, розчленованих палеоврізами (Рис. 1). 

Ерозійні виступи мезозою перекриті баденсько-сарматською товщею, в 
північно-західній частині Косівсько-Угерської підзони, в цих відкладах 
розташовані такі відомі родовища, як Більче-Волицьке, Угерське, Дашавське та 
інші. 

 
Рис. 1. Бережницьке газове родовище. Сейсмо-геологічний розріз по 

лінії свердловин №№ КМ-67 - ДШ-47. 
 
Бережницька структура представляє собою успадковане двокупольне 

брахіантиклінальне підняття «сундучного» типу (Рис. 2). Південно-західне 
крило структури зрізано Стебницьким насувом. Розміри структури невеликі, по 
ізогіпсі мінус 425 м довжина 3450 м, ширина до 900 м, висота до 37,5 м.  

До колекторів на Бережницькому газовому родовищі приурочені 
пісковикові та алевролітисті різновидності, які здатні вміщувати газ або воду і 
віддавати їх під час розробки. За умовами утворення колектори Бережницького 
родовища відносяться до осадових відкладів. За речовинним складом ці породи 
є теригенного типу, за морфологією порового простору – міжзернові. 

Відклади нижнього сармату в основному широко розповсюджені в Більче-
Волицькій зоні Передкарпатського прогину. Нижньосарматський під’ярус 
неогену N1sm1 складається з піщано-глинистої товщі дашавської світи. Світа 
розділяється на 2 підсвіти: нижньодашавську (НД) більш піщанисту і 
верхньодашавську (ВД), яка в основному, виражена глинами з прошарками 
алевролітів, пісковиків і туфів. Характерною особливістю сарматських 
відкладів являється ритмічність побудови. Кожен ритм починається тонкими 
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прошарками глинистих порід, які вверх по розрізу поступово збагачуються 
пісковиковим матеріалом і в кінці ритму майже повністю заміщуються 
пісковиково-алевролітистими різновидностями. Нижньосарматські поклади – 
пластові, склепінні, тектонічно і літологічно екрановані, які виповнені 
пісковиково-алевролітистими відкладами з колекторами гранулярного типу. 
Нижньосарматський під’ярус неогену свердловин Бережницького газового 
родовища представлений тільки відкладами нижньодашавської підсвіти, 
колектори якої в більшості, пісковики сірі, світло сірі, дрібно - і 
середньозернисті, слабо зцементовані, часом глинисті, товщиною від декількох 
сантиметрів до декількох десятків метрів.  

 

 
Рис. 2. Бережницьке газове родовище. Структурна карта покрівлі 

продуктивного горизонту НД-10. 
 
За результатами виконаної статистичної обробки наявних геолого-

геофізичних даних встановлено, що грубозерниста компонента (діаметр зерна 
від >1 мм до 0,5 мм) займає 23 %, середньозерниста (діаметр від 0,2 до 0,01 мм) 
– 30 %. Вміст глинистих частинок в цих же піщанистих породах змінюється  у 
межах від 2 % до 38 %; карбонатність невисока: від 1,5 % до 8 %. Розподіл 
карбонатності і глинистості в породах підлягає логнормальному закону. 
Більшість взірців пісковиків має об’ємну глинистість від 10 % до 30 %. Середня 
величина Сгл дорівнює 21 %. Слід зауважити, що зразки керну, де Сгл≥25 % 
характеризуються низькою пористістю (Кп<8 %) і високим вмістом зв’язаної 
води (Квз≥5 7 %). Карбонатний цемент найчастіше зустрічається в кількості від 
11 % до 22 %, його середнє значення дорівнює 18,5 %. 

Пісковики відносяться до алевритистих середньоглинистих літотипів з 
карбонатним цементом. Відкрита пористість пісковиків (заміряна у взірцях 
керну в атмосферних умовах) змінюється від 4 % до 31 %, в переважній 
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зустрічаються також (15 % випадків) колектори ІІІ класу (Рис. 3). Таким чином 
за результатами експерементальних лабораторних та свердловинних 
досліджень встановлені особливості геологічної будови відкладів сарматського 
ярусу неогенової системи та величини параметрів, що характеризують 
колекторські властивості гірських порід. 

Висновки. Таким чином за результатами експерементальних 
лабораторних та свердловинних досліджень встановлені особливості 
геологічної будови відкладів сарматського ярусу неогенової системи 
Бережницького газового родовища та величини параметрів, що характеризують 
колекторські властивості гірських порід. Отримані підрахункові параметри для 
продуктивних сарматських відкладів детально характеризують пласти 
колектори як по розрізу і по площі, та можуть бути прийняті до підрахунку 
запасів газу Бережницького родовища . 
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Анотація. Розглядаються результати вивчення фільтраційно-ємнісних 
властивостей порід-колекторів башкирського комплексу Крутогорівського 
газового родовища Дніпровсько-Донецької западини. Наведено дані особливості 
тектонічної будови та літолого-стратиграфічного розрізу башкирських 
відкладів. За результатами виконаних лабораторних досліджень на зразках 
керну відібраного із порід-колекторів башкирського ярусу розроблено зведені 
петрофізичні моделі, які можна використовувати при визначенні 
підрахункових параметрів для порід-колекторів аналогічного літологічного 
складу. 

Ключові слова: порода-колектор, питомий опір, тип цементу, структура 
порового простору.  

Abstract. It’s considered the results of study filtration-capacitive properties 
reservoir rocks of Bashkir complex at Krutogorivske gas field Dnieper-Donets basin. 
Shows data features of the tectonic structure and lithological-stratigraphic section 
Bashkir deposits. According to the results of performed laboratory tests on selected 
core samples of reservoir rocks Bashkirian stage built petrophysical models that can 
be used in determining the calculation parameters for reservoir rocks of similar 
lithological composition. 

Key words: rock-collector, resistivity, the type of cement, the structure of the 
pore space. 

Актуальність. Розвиток нафтогазової промисловості України обумовлює 
необхідність широкого впровадження нових технологій розробки і 
інтенсифікації видобутку нафти і газу. Ефективність розробки нафтових і 
газових родовищ знаходиться в прямій залежності від дотримання 
технологічних показників вилучення вуглеводнів і впровадження раціональної 
системи розробки. Покращення технологічних показників можливе шляхом 
зміни існуючої систем розробки чи її вдосконаленню при оптимізації процесу 
експлуатації родовища. Головним кроком до здійснення цих процесів є 
необхідність проведення спостережень за динамікою показників, які 
визначають технологію розробки.  

При вирішенні проблем контролю за розробкою нафтогазових родовищ, 
головне значення мають геофізичні методи дослідження свердловин. Методи 
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геофізичних досліджень свердловин дозволяють вивчати особливості 
заводнення порід-колекторів, визначати початкове положення розподілу 
контактів в продуктивних горизонтах, переміщення контактів в процесі 
розробки родовища, фільтраційно-ємнісні властивості порід, коефіцієнти 
нафтогазоводонасиченості колекторів, охоплення пластів заводненням, 
нафтовіддачі в межах обводненого покладу. 

Будова нафтогазових родовищ, як правило, характеризується анізотропією 
колекторських властивостей продуктивного покладу, насиченість та фізико-
хімічними властивостями флюїду, тому дослідження і контроль необхідно 
проводити за системним підходом. Головною умовою системного підходу є 
подання геологічної моделі за геолого-петрофзичними параметрами, які мають 
взаємозв’язок з фізичними властивостями порід, а також їх змінами, що 
виникають у процесі розробки родовищ.  

Аналіз опублікованих праць. Методичні основи досліджень порід-
колекторів викладені у працях Г.М. Авчяна, А.А. Матвеенка, З.Б. 
Стефанкевича, Ф.І. Котяхова, Л.М. Марморштейна, В.І. Горояна, В.М. 
Добриніна, Б.Ю. Вендельштейна, Д.А. Кожевникова, Тиаб Дж., Доналдсон Эрл 
[1-6], а також у нормативних документах [7-10]. Не зважаючи на те, що основні 
емпіричні закономірності між фізичними та петрофізичними параметрами були 
встановлені В.М. Дахновим, Г. Арчі, Ф.І. Котяховим, В.М. Добриніним та 
іншими, але необхідно уточнювати їх для конкретного типу геологічного 
розрізу. Значна кількість науковців у своїх працях розкривають особливості 
петрофізичних взаємозв’язків, які охарактеризовують окремі групи літотипів, 
насичених вуглеводнями з аномальними електричними параметрами [11]. 
Проблема побудови петрофізичної моделі для конкретних геологічних розрізів 
є першочерговою задачею. Однак в свій час ці роботи не отримали дієвого 
розвитку в силу недостатнього інформативного апаратурного забезпечення 
свердловинних та лабораторних досліджень.  

Мета даної статті – дослідити та встановити зв’язки фільтраційно-
ємнісних параметрів порід-колекторів башкирських відкладів Крутогорівського 
газового родовища Дніпровсько-Донецької западини (ДДЗ) з геологічною 
будовою та структурою порового простору гірських порід. Провести 
моделювання фільтраційно-ємнісних параметрів порід-колекторів башкирських 
відкладів та побудувати петрографічно-математичну модель геологічного 
розрізу.  

Методи дослідження. Основними методами досліджень є 
експериментальні лабораторні вимірювання петрофізичних параметрів порід-
колекторів на представницьких колекціях керну, відібраного з продуктивних 
горизонтів башкірського ярусу Крутогорівського газового родовища 
Дніпровсько-Донецької западини. Отримані результати оброблялись методом 
математичної статистики. 

Для встановлення фільтраційно-ємнісних характеристик порід-колекторів 
та оцінки ступеня їх зв’язку із геофізичними параметрами, нами проводились 
дослідження на зразках керна, відібраного із башкірських відкладів методом 
ртутної порометрії. Колекції керна для дослідження відбирались із свердловин 
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Крутогорівського газового родовища. 
Крутогорівське газове родовище розташоване в північно-східній частині 

Дніпровсько-Донецької западини. Крутогорівське підняття відноситься до 
лежачого крила Красноріцького скиду і приурочене до вузької синклінальної 
структури, яка простежується вздовж північної границі відкритого Донбасу в 
напрямку з північного заходу на південний схід (Рис.1). 

 
Рис. 1. Крутогорівське газоконденсатне родовище. Структурна карта 

покрівлi горизонту Б-12 (С2)   
(за матеріалами  ТОВ “НАДРА”) 

 
У регіональному геоструктурному плані Крутогорівське родовище, згідно 

з схемою тектонічного районування Ю.О.Арсірія, О.К.Ципка [12], розташоване 
в межах Россошанського тектонічного блоку, в зоні поєднання південного 
схилу Воронезької антеклізи із складчастим Донбасом і є складовою частиною 
протяжної зони піднять, що контролюється системою Красноріцьких скидів. 

Основні відомості про сучасну тектоніку району і власне самого родовища 
отримані за даними регіональних, площинних і детальних сейсмічних 
досліджень, науково-тематичних робіт, а також буріння структурних, 
пошукових, розвідувальних та вугільних свердловин. 

По поверхні фундаменту – це чітко виражений просторий південний схил 
Воронезького кристалічного масиву, розчленований системою поздовжніх 
скидових порушень на ряд сходинок, які надають йому ступінчато-блокової 
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форми з глибиною залягання докембрійських відкладів мінус 1,0-4,5 км. 
За умовами формування в процесі осадконакопичення структури, як 

Вергунсько-Лобачівської групи, так і всієї зони Красноріцьких скидів, 
відносяться до переривчасто-конседиментаційного морфогенетичного типу. 

У межах північно-східної частини площі де по нижчезалягаючих 
відбиваючих сейсмічних горизонтах простежувалась антиклінальна складка 
спостерігається її виположення з локальними сегментними вигинами, в 
напрямку підіймання пластів порід-колекторів башкирського продуктивного 
комплексу. 

На Крутогорівському родовищі розкрито стратиграфічний діапазон від 
кайнозойської до палеозойської ератем. Палеозойські відклади розкриті лише 
до верхньої частини нижнього відділу кам’яновугільної системи, тому опис 
нижчезалягаючих порід дається по сусідніх площах (Рис. 2). 

 
Рис. 2. Крутогорівське газоконденсатне родовище. Геологічний розріз 

І–І.  
(за матеріалами  ТОВ “НАДРА”) 

 
Відклади башкирського ярусу представлені в повному обсязі і 
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об’єднуються у світи  С1
5, С2

1, С2
2 , С2

3, С2
4, С2

5.  
Світа С1

5 в літологічному відношенні представлена, в основному, 
карбонатною товщею з підпорядкованим значенням теригенних пластів. 
Пісковики сірі, світло-сірі, з зеленуватим відтінком, тонко-дрібнозернисті, 
аркозові-кварцові, грауваково-кварцові, щільні. Товщина відкладів складає від 
235 м до 236 м. 

Світа С2
1 в літологічному відношенні представлена чергуванням аргілітів, 

алевролітів, пісковиків та вапняків. Пісковики світло- та темно-сірі, кварцові, 
слюдисто-польовошпатово-кварцові; дрібнозернисті, інколи вміщують 
часточки вуглефікованих рослинних решток, слюдисті, спостерігаються у 
вигляді дрібних малопотужних прошарків. Алевроліти сірі, слюдисто-
польовошпатово-кварцові. Відклади об’єднані у літологічну пачку Б-10, 
товщина їх складає від 130 м до 139 м. 

Cвіта С2
2 представлена товщею піщано-глинистих порід з пластами 

вапняків та рідкими прошарками вугілля у верхній частині. до нижньої частини 
світи С2

2 приурочений продуктивний горизонт Б-9 башкирських відкладів. 
Аналогічно пласту Б-6 має площове розповсюдження по всьому родовищу. За 
речовинним складом пласт монофаціальний і представлений потужним пластом 
пісковику, який складений від трьох до п’яти прошарків, які часто розмежовані 
непроникливими породами аргіліту та ущільненого алевроліту. Пісковики сірі, 
світло-сірі, жовтувато-сірі, від дрібно- до крупнозернистих, погано 
відсортовані, слабо вуглисто-слюдисті. Алевроліти сірі, світло-сірі, темно-сірі, 
олігоміктово-кварцового складу, шаруваті, тонкозернисті, сильнослюдисті, 
карбонатні з включеннями обвуглених рослинних решток. Відклади об’єднані у 
літологічні пачки Б-9 та Б-8. Товщина прошарків пісковику змінюється від 4,0 
м до 13,2 м. Загальна товщина пласта відносно витримана за площею. Найбільш 
потужним пласт є у склепінній частині, в свердловині № 3 товщина пласта 
становить 34,6 м, у свердловині № 5 – 30,8 м. Зменшення товщини пласта 
спостерігається в східному крилі структури, у свердловині № 1 товщина пласта 
становить 27,2 м. 

До верхньої частини світи С2
2 приурочений продуктивний горизонт Б-10а. 

Даний пласт-колектор має локальне поширення і розкритий лише в свердловині 
№3. За даними інтерпретації кривих геофізичних досліджень свердловин (ГДС), 
літологічно горизонт Б-10а представлений пісковиками загальною товщиною 
5,8 м. 

Продуктивний горизонт Б-10б стратиграфічно приурочений до нижньої 
частини світи С2

2  розкритий свердловиною № 5, де за даними ГДС має 
загальну товщину 8,4 м. У межах площі родовища поклад має локальне 
розповсюдження та спостерігається у склепінній частині структури. Товщина 
відкладів світи С2

2 змінюється від 220 м до 224 м. 
Світа С2

3 у літологічному відношенні представлена товщею перешарувань 
теригенних порід з незначними прошарками вапняків та вугілля. Домінуючу 
роль відіграють у товщі С2

3 аргіліти та алевроліти. 
До верхньої частини світи С2

3 приурочений продуктивний горизонт Б-4. За 
поширенням в межах родовища продуктивний горизонт Б-4, простежується на 
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більшості території родовища, за винятком західної його частини де у 
свердловині №5 він заміщений щільними породами. За лтологічним складом 
пласт поліфаціальний і представлений алевролітами і пісковиками. 
Продуктивний горизонт Б-4 характеризується незначними товщинами, які 
змінюються від 1,6 м у свердловині № 3 до 2,4 м у свердловині № 1.  

До нижньої частини світи С2
3 приурочений продуктивний горизонт Б-6, 

який розкритий у всіх свердловинах і має повсюдне площове поширення в 
межах родовища. За літологічним складом пласт-колектор однорідний і 
представлений пісковиками, які мають від одного до трьох прошарків. 
Товщини продуктивного горизонту коливається від 14,6 м до 18,0 м.  

Світа С2
4 у літологічному відношенні представлена теригенними 

породами, вапняки та поодинокими прошарки кам’яного вугілля. Світа 
складена тонким, ритмічним перешаруванням сірих, слюдистих, 
слабовуглистих, піщаних алевролітів та дрібнозернистих, алевритистих, кварц-
польовошпат-слюдистих пісковиків з польовошпатовим іноді кремнистим 
цементом контактово-порового типу, середньої міцності, з прошарками 
глинисто-слюдистого та слюдисто-вуглистого матеріалу. Відклади об’єднані у 
літологічні пачки Б-2 та Б-1. Товщина відкладів світи С2

4 змінюється від 234 м 
до 283 м. 

Світа у літологічному відношенні представлена аргілітами, алевролітами, 
пісковиками та вапняками. Товщина відкладів світи С2

5 становить 13-59 м. 
Для досягнення поставленої мети було відібрано керновий матеріал із 

башкирських відкладів Крутогорівського газового родовища ДДЗ, який 
представлений здебільшого поліміктовими пісковиками, алевролітами, 
аргілітами з невеликими прошарками вапняків та вугілля. Керновим матеріалом 
башкирський ярус охарактеризований досить добре для визначення основних 
фізико-літологічних властивостей порід-колекторів та покришок. 

Визначення основних параметрів фізичних властивостей здійснювались за 
загальноприйнятими методиками. Зокрема відкрита пористість керну 
визначалась за методом Гарояна та Преображенського [4, 9], газопроникність 
вимірювалась на апараті ГК-5, гранулометричний склад–ситовим методом [10]. 

Петрофізичною основою визначення ємкісних параметрів порід-колекторів 
за даними ГДС служать кореляційні залежності типу "керн-керн", "керн-
геофізика", "геофізика-геофізика". При побудові моделі зв’язки "керн-
геофізика" для визначення коефіцієнта гранулярної пористості за даними 
електрометрії використовувався відносний електричний опір (параметр 
пористості Рп). 

Петрофізичні моделі покладені в основу моделювання фільтраційно-
ємнісних характеристик. Вивчення фізичних властивостей продуктивних 
горизонтів проводилось на взірцях керну і за даними геофізичних досліджень 
свердловин. На основі проведених досліджень встановлено наступні 
залежності: 

Рп = 1972,6Кп-1,5226,                            r = - 0,9452                      (1) 
Рн = 2945,1Кв-1,7879,                            r = - 0,9618                     (2) 
Кв.з = 46,055Кпр,-0,129                        r = - 0,865                        (3) 
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Анотація. Метою представленої роботи є демонстрація ефективності 
геофізики при прогнозуванні надзвичайних ситуацій, викликаних просіданням 
земної поверхні і провалами на ній. Йдеться про шахтні поля рудників калійної і 
кам'яної солі, які представляються найбільш небезпечними. В якості об’єкта 
досліджень розглянемо Калуш-Голинське родовище калійної солі, розташоване 
в Українському Прикарпатті. 

Дослідження проведене методом високоточної гравіметрії. Новизна 
отриманих результатів полягає в доведенні достовірності прогнозування 
ділянок можливих просідань та провалів на підставі модельних розрахунків і 
уявлень, які демонструють достатню роздільну здатність гравіметрії. 

У статті запропонована методика розрахунку кількісних характеристик 
просідання земної поверхні на підставі аналізу розущільнених гірських порід, 
зафіксованих гравіметрією, в режимі моніторингу. Представлені варіанти 
розрахунку як для дискретних, так і градієнтних середовищ. Отримані 
результати є необхідними з точки зору їх інформативності для подальшого 
обґрунтування прийняття управлінських рішень з питань подальшої 
експлуатації територій дослідження. 

Ключові слова: шахтні поля, гравіметрія, осідання, розущільнення, 
провали. 

Abstract. The aim of this paper is to demonstrate the efficiency of using 
geophysics to predict the emergencies that were caused by the subsidences and 
failures of the surface. It is about mine fields of potash and rock salt deposits, which 
are the most dangerous. The research facility is Kalush-Holyn potassium salt deposit, 
which is located in the Ukrainian Carpathians. 

The research was conducted using high-precision gravimetry. The novelty of the 
results is in the proof of the reliability of predicting the possible areas of subsidences 
and failures based on model calculations and concepts that demonstrate sufficient 
resolution of gravitmetry. 

The method of calculating the quantitative characteristics of surface subsidence 
based on analysis of decompacted rocks recorded by gravimetry in monitoring mode 
is offered in the article. Options for calculating for both discrete and gradient 
environments are presented. The results are necessary with regard to their 
informativity for further substantiation of managerial decisions on further 
exploitation of research areas. 

Key words: mine fields, gravimetry, subsidence, decompaction, failures. 
Вступ 
Гірничо-видобувні підприємства негативно впливають на геологічне 

середовище, змінюючи природній стан поверхневих і підземних вод, ґрунтів, 
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денної поверхні. Ці зміни можуть призводити до раптових екологонебезпечних 
наслідків. Найбільш руйнівно на геологічне середовище впливає розробка 
соленосних (калійних) руд. Соляні руди і вміщуючи їх породи легко 
розчиняються у воді, що призводить до руйнації міжкамерних ціликів, стелин 
камер і як наслідок до утворення зсувів земної поверхні, провальних і 
карстових воронок, осідання земної поверхні, забруднення підземних вод.  

Ефективним підходом до вирішення проблем, що пов’язані з небезпечною 
еколого-геологічною ситуацією на Калуш-Голинському родовищі калійної солі, 
є дослідження відпрацьованого гірничого простору геофізичними методами. 
Одним із таких методів є високоточна гравірозвідка, яка використовуються для 
деталізації геологічної будови на небезпечних ділянках та забезпечує 
відслідковування розвитку карсту та прогнозування провалів на денній 
поверхні, а також оцінку ступеня просідань земної поверхні. Ефективність 
геофізичних методів екологічного контролю підтверджено на різних родовищах 
Прикарпаття та Закарпаття [1-5]. 

Стаття включає приклади інтерпретації гравіметричних досліджень на 
аварійних ділянках шахтних полів з метою виявлення зон розущільнення в 
сольовій товщі та передбачення катастрофічного провалу поверхні Землі над 
затопленими шахтами. 

Огляд літератури 
Дослідженням проблеми охорони геологічного середовища у соленосних 

гірничо-видобувних районах Прикарпаття та Закарпаття присвячені роботи 
наступних науковців: Е.Д. Кузьменко, Я.М. Семчук, О.М. Адаменко, Г.І. 
Рудько та інші. 

В роботі [6] наведено результати гравіметричних досліджень у межах 
території Верхньокамського родовища калійних солей (Росія). 

Вхідні дані і методи 
Згідно з адміністративним поділом територія дослідження знаходиться в 

Івано-Франківській області на заході України, геологічно розташована в 
Самбірській підзоні Передкарпатського прогину. Рудник "Ново-Голинь" 
Калуш-Голинського родовища розташований на сході від міста Калуша і 
включає два рудних поля: Східна-Голинь і Сівка-Калуська, які відпрацьовані у 
1966 ÷ 1995 pp. 

Рудне поле "Східна-Голинь" знаходиться на північно-західній околиці села 
Кропивник і має об'єм пустот 6863,1 тис. м3; "Сівка-Калуська" – на північно-
східній околиці цього села і має об'єм пустот 5294,5 тис. м3. Система розробки 
полів - камерна із залишенням стрічкових ціликів. У залежності від кута 
падіння і потужності пласта довжина камер складала від 10 до 100 м, ширина 
від 10 до 13 м, висота від 2 до 40 м, ширина міжкамерних ціликів від 10 до 12 м. 

Сумарно на руднику "Ново-Голинь" налічувалось 12158,5 тис. м3 пустот, 
які частково залиті недонасиченими розсолами Домбровського карєру в обємі 
біля 11900 тис. м3. 

Просідання земної поверхні на руднику "Ново-Голинь" фіксуються з 
1979 р. Процеси просідання над відробленими шахтними полями ведуть до 
формування мульд, у яких розвивається заболочення та утворюються озера. 
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Над Східним полем Голині наразі утворюються локальні мульди зі швидкістю 
до 10 - 11 мм/рік і максимальним просіданням до 1 метра з підтопленням 
поверхні. Загалом очікується заболочення 105 га і формування озера площею 23 
га. За прогнозами максимальне просідання складе до 28 м. Контури 
майбутнього озера перетнуть русло ріки Кропивника, а максимальна просадка 
відбудеться за 40 м від русла. При розвитку провально-карстового процесу 
аналогічного руднику "Калуш", гарантовано засолення поверхневих та 
підземних вод. Загалом у мульду зсуву на кінець зрушення входитимуть 257 
жилих будинків та промислові споруди рудника "Ново-Голинь", з них буде 
підтоплено 168 будинків. 

На дільниці "Сівка-Калуська" просідання фіксуються з 1989 р. із 
швидкістю до 11 мм/рік з формуванням двох локальних мульд. Тут на кінець 
зрушення очікується формування складної за формую мульди з підтопленням 
115 га поверхні. У середній її частині сформується складне за контуром озеро 
площею 57 га. Максимальне просідання, імовірно, досягне 19,5 м. Як і у 
попередньому випадку, поверхневий водостік - русло р. Сівки, потрапить у 
контур водойми і прийме активну участь у її формуванні. У випадку прояву 
карстово-провальних процесів очікується взаємодія розсолів шахтних виробок 
із поверхневими та підземними водотоками. Це поле стане відправним пунктом 
техногенного засолення ріки Сівки, яка буде до центру м. Калуша весь час 
збагачуватись солями. У просадову мульду поля "Сівка-Калуська" потрапляють 
268 жилих будинків із школою, з них 104 будинки будуть підтоплені. 
Враховуючи висоту видобувних камер до 80 м на здвоєних пластах, зони 
виходу теригенних порід неогену під четвертинні відклади, які представлені 
розсланцьованими глинами (мидлярками) схильними до самовивалювання, а 
також відхилення фактичного складу розсолу від проектного, слід очікувати 
активізації просадових процесів, що може привести до розриву суцільності 
водозахисної стелини із наступним витісненням великої маси розсолів із 
підземних порожнин у водоносні горизонти, і як наслідок, до втрати великої 
кількості житлового фонду в селищах Кропивник і Сівка-Калуська та до 
забруднення підземних вод на значних площах. 

Фізико-математичне моделювання 
Для з’ясування можливостей високоточної гравіметрії при прогнозуванні 

карстоутворень, провалів, осідання земної поверхні та вивчення динаміки їх 
розвитку, розрахований гравітаційний ефект від них на прикладі геологічного 
розрізу ділянки рудника «Ново-Голинь». Профіль для гравіметричного 
моделювання обрано по лінії реперних точок геодезичних спостережень. 
Геологічний розріз по профілю складається з відкладів стебницької світи, що 
представлені розсланцьованими глинами з прошарками гіпсу й алевроліту, які 
підстиляють соленосні глини, брекчії з лінзами та пласти калійних солей 
нижньобалицької світи; вище залягають породи верхньобалицької світи, які 
представлені глинами (таблиця 1). 

Для рудного каїнітового пласта, який знаходиться у відкладах 
нижньобалицької світи, густина складає 2,25 × 103 кг/м3, а для гірничих виробок 
(камер), що заповнені пульпою і розсолами, вона становить 1,27 × 103 кг/м3. Для 
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зони розущільнення соленосної нижньобалицької світи, яка знаходиться в 
рудному пласті і вище нього, густина прийнята 2,20 × 103 кг/м3.   

Соляні камери, локальні зміни густини розчину законсервованих гірничих 
виробок, а також зони розущільнення, які розвинуті в результаті порушення 
цілісності гірських порід над камерами, зумовлюють від’ємні локальні аномалії 
гравітаційного поля. Ці локальні аномалії техногенного походження в 
сумарному гравітаційному полі є корисною компонентою. 

Таблиця 1  
Густина гірських порід (рудник «Ново-Голинь») 

№ 
п/
п 

Порода Вік 

Межі густини за 
лабораторними 
визначеннями, 

103 кг/м3 

Вихідні 
модельні 
значення 
густини, 
103 кг/м3 

1 Суглинки Q 2.0 – 2.1 2.05 
2 Гравійно-галькові відклади Q 2.0 – 2.4 2.3 
3 Гіпсо-глиниста «шапка» Q 2.2 – 2.2 2.2 
4 Глинисті сланці, аргіліти N1bl2 1.95 – 2.3 2.12 

5 Глинисті сланці, аргіліти 
(“ вторгненні ”) N1bl1 1.95 – 2.3 2.12 

6 Глинисті сланці. аргіліти N1stb 2.0 – 2.35 2.2 
7 Соленосні глини та брекчії N1bl1 1.95 – 2.3 2.12 
8 Калійна сіль N1bl1 2.1 – 2.25 2.25 
9 Розсіл  1.27 1.27 

10 Незаповнена гірнича 
виробка  0 0 

 
Для підвищення достовірності виділення із сумарного поля та 

інтерпретації техногенної аномальної складової виконано оцінку гравітаційного 
ефекту від можливих техногенних явищ, змодельованих на прикладі реального 
геологічного розрізу родовища калійної солі. 

Аномальні гравітаційні ефекти визначено для наступних варіантів 
густинних моделей (рис. 1, табл. 1): 

1) модель однорідних товщ без карстоутворень, соляні камери насичені 
розсолами, густина розсолів – 1,30⋅103 кг/м3 (рис 1, крива 1); 

2) модель з локальною зоною розвитку карсту над пластом солі, породи у 
межах карсту розущільнені на 0,10⋅103 кг/м3; максимальний ефект пониження 
рівня гравітаційного поля (відносно модельного поля за першим варіантом) 
склав -0,075⋅10-5 м/с2 (рис 1, крива 2); 

3) модель без карстоутворення зі зміненою густиною розсолів (що 
можливо за рахунок руйнування ціликів, прориву грунтових вод, тощо) на 
±0,2⋅103 кг/м3; аномальний гравітаційний ефект склав  ±0,05⋅10-5 м/с2; 

4) модель без карстоутворення зі зміненою густиною розсолів на ±0,1⋅103 
кг/м3; аномальний гравітаційний ефект – ±0,025⋅10-5 м/с2. 
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I, II…IX – камери у пластах солі, або групи камер; 
А – зона ймовірного розущільнення над камерами; 
1÷4 – гравітаційні ефекти для низки варіантів густинного розрізу. 

Рис. 1. Ділянка «Східна Голинь» рудника "Ново-Голинь". 
Моделювання гравітаційних аномалій від впливу відпрацьованих 

гірничих виробок 
 
Також для порівняння гравітаційних ефектів виконано моделювання для 

варіанту розрізу, у якому камери I i II не заповнені розсолами (рис 1, крива 3) та 
у якому камери відсутні (рис 1, крива 4). 

Інтенсивність та розміри розрахованих аномалій гравітаційного поля для 
моделей реальних змін техногенного походження по розрізу підтверджують 
можливість ефективного контролю екологічного стану геологічного 
середовища за допомогою високоточної гравірозвідки. 

Моделювання аномальних ефектів виконано за допомогою комп’ютерної 
системи “Complex Gravity” [7]. 

Результати. Обговорення і аналіз 
Авторами статті запропоновано визначати максимально можливу ступінь 

осідання земної поверхні за рахунок процесів руйнації (розущільнення) 
гірських масивів над шахтними полями за даними режимних гравіметричних 
спостережень. 

Максимальне осідання земної поверхні, що зумовлене розущільненням у 
межах певної однорідної товщі, можна визначити так (1): 

jмод

розмодмод
j

h
h 







 −⋅
≤∆

σ
σσ )(

,                                    (1) 

де hмод - потужність товщі; 
σмод - початкова густина товщі; 
σроз - густина товщі після розущільнення; 
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j – довільна точка по профілю. 
 
Для середовища з n границями та усередненими по глибині значеннями 

густини порід у межах пластів до та після розущільнення формула набуде 
наступного вигляду (2): 

j

n

i імод
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де n - кількість пластів; i – порядковий номер пласта. 
 
З метою врахування складного розподілу ізоденс у межах зон 

розущільнень (рис. 2) формули приймають наступний вигляд (3), (4): 

 
Рис. 2. Схематична геологічна модель середовища та ізоденси 

розущільнення. 
 

∑ ∆⋅≤∆
k

ik
k
ii xHxh )()( σ ,                                         (3) 

∑ 





=

j ij

k
ik

i
hH σ                                                  (4) 

 
k – індекс ізоденси розущільнення; 
 j  – індекс товщі; 
 ix  – довільна точка по профілю Х. 
 
Якщо зазначити 0)( 1 →∆−∆ − kk σσ , тобто крок (перетин), ізоденси 

прямує до нуля, та прийняти до уваги однорідність товщі в моделі до 
розущільнення, то (5): 
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 що випливає з рівнянь (3) та (4). 
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Результатом інтерпретації гравіметричних спостережень (рішення 
оберненої задачі гравірозвідки) по одному з профілів ділянки «Голинь» є 
розподіл густин по геологічному розрізу, які представлено у двох варіантах: 
перший – зйомка 2007 року, другий – 2008 року (рис. 3). 

 
 

Рис. 3. Шахтне поле Східна Голинь, рудник «Ново-Голинь». Геолого-
петрофізичні моделі 

 

Розущільнення порід спостерігаються на глибинах +200÷+270 м (по 
абсолютних відмітках). Розміри даних зон розущільнення збільшуються у 
напрямку до центральної частини профілю досліджень. Інтенсивність 
розущільнення за даними гравіметричної зйомки 2008 р. порівняно з 2007 р. 
збільшилась. Отже, процес карстоутворення продовжується. Розрахунок 
осідання земної поверхні за розущільненнями по розрізу, які визначено за 
результатами інтерпретації гравіметричних матеріалів, представлено на рис. 3 
графіками над розрізом. Максимальне осідання до 6,2 м слід очікувати над 
пластами калійних солей. Вище зазначено, що за матеріалами ДП «Галургія»,  
прогнозується максимальне осідання до 27 м. 

Заключення і висновки 
1. Доведено, що єдиним мобільним неруйнівним методом оцінки 

розущільнення гірських порід за рахунок вилуговування їх соляних компонент 
на шахтних полях Калуського гірничо-промислового району є геофізичний 
метод гравіметричної розвідки. 

2. Модельні експерименти з рішення прямої задачі гравірозвідки для 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 47 



 Том 13. Выпуск 1 (42)                                                                                                                                        Геология 

реальних об’єктів різної густини та різного ступеня розущільнення дозволили 
оцінити роздільну здатність гравіметричного методу та надати класифікацію 
густинних аномалій у відповідності до типу об’єктів. 

3. Оцінка розмірів розущільнених об’єктів та зміни їх густини в часі за 
даними високоточної гравірозвідки надає можливість розрахувати ступінь 
максимального прогнозного просідання та провалів земної поверхні, що є 
інформаційним підґрунтям для подальшого планування управлінських рішень 
щодо контролю екологічного стану родовищ калійної солі. 
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Анотація. Значна кількість нафтових родовищ України 

характеризуються завершальною стадією розробки. На цьому етапі розробки 
основною задачею є визначення інтервалів обводнення продуктивних 
горизонтів. Наявність аномалій радіогеохімічного ефекту є індикатор 
поступлення води у продуктивний пласт. 

Дослідження генезису радіоактивних елементів, які утворюють 
радіогеохімічі  аномалії у свердловинах показали, що основний елемент є 226Rа з 
періодом напіврозпаду 1600 років. 226Rа – є ізотоп уранового ряду 238U. 
Домінуючий вплив на виникнення радіогеохімічного ефекту здійснюють солі 
радію, які вилуговуються водою, що нагнітається в  пласти-колектори.  

Ключові слова: геофізичні методи досліджень, гамма-каротаж, ізотопи 
урану, радій, обводнення. 

Abstract. A large number of oil fields in Ukraine characterized the final stage of 
development. At this stage of development the main task is to determine irrigation 
intervals in productive horizons. The presence effect of radio-geochemical anomalies  
is the indicator of receipt water in the reservoir. 

The study of the genesis of radioactive elements which form radio-geochemical 
anomalies in the wells showed that the main element is 226 Ra half-life of 1,600 
years. 226Ra - uranium isotope 238U series. The dominant influence on the 
occurrence of radio-geochemical effect bring radium salts that are dissolved by 
water, pumped into a productive reservoir rock. 

Keywords: geophysical research methods, gamma ray logging, isotopes of 
uranium, radium, flooding. 

Вступ. На сьогоднішній день значна кількість нафтових родовищ України 
перебуває на завершальній стадії розробки, що ставить основною задачею 
визначення інтервалів обводнення продуктивних горизонтів. Важливою 
задачею контролю за розробкою нафтогазових родовищ є дослідження процесу 
обводнення продуктивних пластів геофізичними методами. Вивчення процесу 
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обводнення проводяться на протязі всього періоду розробки родовища, тобто у 
динамічному режимі вимірюється розподіл природного гамма-поля у часі. 
Наявність аномалій радіогеохімічного ефекту (РГЕ), які вимірюються методом 
гамма-каротажу, є індикатор поступлення води у продуктивний пласт. 
Проведені дослідження динаміки зміни інтенсивності гамма-поля у 
свердловинах в процесі розробки нафтогазових родовищ дозволили встановити 
значне підвищення інтенсивності природної гамма-активності напроти 
обводнених продуктивних пластів.  

Існування радіогеохімічного ефекту у свердловині виявляється не в кожній 
з них і термін існування аномалії буває різний. Відомі випадки значного 
розширення розмірів аномалій радіогеохімічного ефекту і поява їх у щільних не 
продуктивних пластах. Тому дослідження динаміки зміни аномалій 
радіогеохімічного ефекту є актуальною задачею. 

Огляд літератури. Явище підвищеної радіоактивності порід-колекторів у 
експлуатаційних свердловинах було відмічено в середині двадцятого століття, 
яке розглядалося вченими з різних позицій і обумовило необхідність 
проведення досліджень з визначення природи підвищення аномалій гамма-
поля. Єдиної думки у визначенні цього явища так і не отримано. 

А. Р. Ісмет, Р. А. Мамедова, Р. Н. Шахмалієв [1] вивчали виникнення 
вторинних аномалій гамма-поля на нафтових родовищах Апшеронського 
півострова і встановили їх присутність на контурі нафтоносності і висловили 
припущення про можливості випадання з пластових вод сульфатубарію і радію 
у привибійній зоні нафтових свердловин. В.І. Дворкін, О. К. Макаров, 
Р. Ш. Хайретдінов [2, 3] як однією з причин виникнення аномалій гамма-
квантів висунули сорбцію солей радію з нафти і води смолянисто-
асфальтовими компонентами нафти, які накопичуються у привибійній зоні 
внаслідок експлуатації свердловин. 

Виникнення вторинних аномалій гамма-поля М. Х. Хуснуліним, 
Ф.А. Олексієвим [4] розглядалося як радіогеохімічний ефект, який 
обумовлений тим, що у процесі витиснення нафти водою на передньому фронті 
витиснення, підвищується концентрація і змінюється ізотопний склад 
природних радіоактивних елементів. Дещо інша картина підвищення природної 
радіоактивності продуктивних пластів на нафтових родовищах Башкірстану 
описується в роботах В. Л. Комарова і В. А. Кошляка. [1]. Вони відмічають, що 
при вивченні природної радіоактивності продуктивних пластів в необсаджених 
свердловинах нафтоносна частина пласта виділяється підвищеною 
радіоактивністю у порівнянні з водоносною, що пояснюють підвищеним 
вмістом урану в нафті. 

Для підвищення гамма-активності продуктивного пласта, потрібне 
надзвичайно велике (декілька порядків) збагачення нафти ураном, що 
малоймовірно. Це свідчить про те, що у випадку підвищення природної 
радіоактивності нафтоносного пласта в необсадженій свердловині аномалія 
викликає не за рахунок накопичення урану в нафті, а зумовлена іншими 
радіоактивними сполуками. За результатами досліджень вчених генезис солей 
радіобариту розглядався у різних напрямках: – утворення солей у процесі 
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витиснення нафти водою на передньому фронті витиснення, підвищується 
концентрація і змінюється ізотопний склад природних радіоактивних 
елементів; – підвищення вмісту радію за рахунок пластових вод, які 
проникають з нижчих горизонтів порід при наявності тектонічних порушень; – 
вилуговування солей з мінерального скелету. 

Вхідні дані і методи. Досліджуючи генезис солей радіобариту слід 
звернути увагу на геохімію урану та торію. В результаті природних 
радіоактивних перетворень уранового ряду утворюються чотири ізотопи радію: 
232Ra, 224Rа, 226Rа і 228Ra з різними періодами напіврозпаду.  

Елемент уран у вигляді стабільних ізотопів не існує, але відомо 33 його 
радіоактивних ізотопів [5]. Природний уран складається з трьох радіоактивних 
ізотопів: 238U (99,2739%, T=4.47⋅109 років, α – випромінювач, родоначальник 
радіоактивного ряду (4n+2)), 235U (0.7205%, T=7,04⋅109 років, родоначальник 
радіоактивного ряду (4n+3)) і 234U (0.0056%, T=2.48⋅105 років, α - 
випромінювач). Останній ізотоп є не первинним, а радіогенним, він входить до 
складу радіоактивного ряду 238U. В той самий час такі ізотопи,  як 233U, 238U, 
239U крім альфа розпаду відбувається і інший розпад - спонтанне ділення. З 
точки зору практичних застосувань важливе, що природні ізотопи 233U, 235U 
діляться під дією як теплових, так і швидких нейтронів (235U здібний до 
спонтанного ділення), а ядра 238U здібні до ділення лише при захопленні 
нейтронів з енергією більше 1 МеВ. При захопленні нейтронів з меншою 
енергією ядра 238U перетворюються спочатку на ядра 239U, в яких далі 
відбувається β - розпад і переходять спочатку в 239Np, а потім - в 239Pu, ядерні 
властивості якого близькі до 235U. Ефективний перетин захоплення теплових 
нейтронів ядер 234U, 235U, 238U дорівнюють 98⋅10-28, 683⋅10-28 і 2,7⋅10-28 м2 
відповідно.  

Розглянемо розпад уранових рядів: 
1) 238U → (4.51 міліарду років, альфа - розпад) → 234Th → (24.1 днів, бета - 

розпад) → 234Pa → (6.75 годин, бета - розпад) → 234U (245 тисяч років, альфа - 
розпад) → 230Th  (77 тисяч років, альфа - розпад) → 226Rа (1.6 тисяч років, альфа 
- розпад) → 222Rn (3.8 днів, альфа - розпад) → 218Po (3.05 хвилин, альфа - розпад) 
→ 214Pb (26.8 хвилин, бета - розпад) → 214Bi (19.8 хвилин, альфа - розпад) → 

210Tl (1.32 хвилин, бета - розпад) → 210Pb (22.3 року, бета - розпад) → 210Bi (5.01 
днів, 3 мільйона років; бета – розпад, альфа – розпад)↵ 210Po (138.38 дня, альфа - 
розпад) → 206Tl (4.19 хвилин, бета - розпад) → 206Pb (стабільний); 

2) 236U → (23.41 мільйонів років, альфа - розпад) → 232Th → (14.1 міліардів 
років, альфа - розпад) → 228Ra → (5.75 років, бета - розпад) → 228Ac (6.13 годин, 
бета - розпад) → 228Th  (1,91 року, альфа - розпад) → 224Rа (3.66 днів, альфа - 
розпад) → 220Rn (55.6 секунд, альфа - розпад) → 216Po (0.14 секунд, альфа - 
розпад) → 212Pb (10.64 годин, бета - розпад) → 216Bi (25 хвилин, альфа - розпад) 
→ 208Tl (3.05 хвилин, бета - розпад) → 206Pb (стабільний); 

3) 235U → (704 мільйонів років, альфа - розпад) → 231Th → (1.07 дня, бета - 
розпад) → 231Pa → (32.8 тисяч років, альфа - розпад) → 227Ac (22 роки, альфа - 
розпад) → 227Th  (72 дня, бета - розпад) → 223Rа (11.2 днів, альфа - розпад) → 
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219Rn (3.92 секунд, альфа - розпад) → 215Po (18.3 мілісекунд, альфа - розпад) → 

211Pb (36хвилин, бета - розпад) → 211Bi (2,14 хвилин, альфа - розпад) → 207Tl 
(4.77 хвилин, альфа - розпад) → 207Pb (стабільний). 

У природі відомо 4 ізотопи Ra: 224Ra (T1/2 = 3,6 дня), 226Ra (T1/2 = 1602 
роки), 228Ra (T1/2 = 5,8 років), 223Ra (T1/2 = 11,2 дня), представленні вище 
радіоактивні ряди вказують, що з точки зору випромінювання гамма-квантів 
великої енергії у свердловині є елемент радій. Поведінка радію в природі 
зумовлена його хімічними властивостями, а також порівняно малою тривалістю 
життя його ізотопів і знаходженням їх в рядах розпаду урану і торію. Це 
призводить до того, що самостійне геохімічне значення мають тільки найбільш 
довго живучі елементи 226Ra і 228Ra в процесах, тривалість яких не перевищує 
10 тис. років для першого та 40 років для другого. У присутності носія (Ва) 
радій веде себе у відповідності з його геохімічними особливостями. Якщо 
концентрація Ва у водах дуже мала то атоми радію поводяться як типові 
радіоколоїди. Вони здатні адсорбуватися на будь-яких негативно заряджених 
поверхнях твердої фази або сумісно осідають з гідроксидами металів.   

З точки зору радіогеохімічного ефекту у свердловинах нас цікавить 226Rа з 
періодом напіврозпаду 1600 років. 226Rа – є ізотоп уранового ряду 238U. 
Враховуючи генезис та геохімію 238U, можна стверджувати, що з точки зору 
осадового теригенного комплексу порід ДДЗ, генезис утворення 
радіогеохімічного ефекту слід приділити глинистим породам.  

Результати. Обговорення і аналіз. Аналіз великої кількості геофізичних 
досліджень методом гамма-каротажу на родовищах ДДЗ дає змогу розглянути 
утворення РГЕ з тієї точки зору, що початок утворення підвищеного фону 
гамма-випромінювання починається з підошви пласта колектора, в якому 
відбувається фільтрація води при обводненні продуктивного пласту. В 
подальшому підвищений фон розповсюджується по інтервалам з найбільшою 
циркуляцією води, за рахунок сорбції на цементному каменю, та окисом заліза 
підземного обладнання. Таке явище можна спостерігати в свердловині коли 
проведено достатньо велика кількість досліджень гамма-каротажу через 
невеликий проміжок часу, у разі проходження значного проміжку часу між 
дослідженнями, це явище нівелюється за рахунок рівномірності накопичення 
солей радіобариту. Підсилення аномалій з часом пояснюється впливом верх 
залягаючими породами, у всіх випадках утворення радіогехімічного ефекту 
породи, що знаходяться в покрівлі або підошві фільтраційного колектора є 
глини. Глинисті породи, які в умовах седиментації  характеризуються сильними 
сорбентами вміщають найбільшу кількість сорбованого урану, особливо з 
органогенними включеннями, які за рахунок гумусової кислоти мають 
підвищені сорбуючі властивості. В системі фільтруючий колектор – глиниста 
порода, відбувається збагачення радія за рахунок вилуговування з глинистої 
фракції. 

Встановлено залежність інтенсивності утворення РГЕ з віком порід, так 
відмічена особливість підвищення радіоактивного фону для порід 
кам’яновугільного віку. Найбільш імовірно це можна пов’язати з віком цих 
порід, що становить в середньому 285-350 млн. років. За цей час вірогідність 
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розпаду 238U до 234U становитиме ~ 5,612 % при чому для порід тріасових 
відкладів ця величина складатиме ~3,406 %, можливість збагачення радієм, 
пластових вод, знаходиться у прямій залежності з віком утворення породи.  

Досліджуючи процеси, що протікають у свердловині була встановлена 
залежність утворення радіогехімічного ефекту, більшість аномалій підвищеного 
радіоактивного фону приурочена до підошвеної або покрівельної частини 
пласта колектора. На рис. 1 представлено приклад розвитку аномалій гамма-
поля за період 3, 7 та 8 місяців у свердловині № Х Харківцівського родовища. 

 

 
Рис. 1. Динаміка розвитку радіогеохімічного ефекту за методом ГК на 

св.№ Х Харківцівського родовища при заколонному перетоку води 
 
За даними геофізичних досліджень у свердловини було визначено 

негерметичність експлуатаційної колони на муфтовому з’єднані за глибиною 
5154 м. В цьому місці і відмічається найбільша амплітуда аномалії, за рахунок 
постійної циркуляції води по затрубному просторі з наступним надходженням 
води в свердловину. В місці безпосереднього надходженні води у стовбур 
свердловини збільшується концентрація солей радію за рахунок збільшення 
водопритоку. Наступна більша аномалія ГК спостерігається у нижній частині 
водоносного пласта в інтервалі 5183-5185 м, яка утворилась на протязі одного 
місяця і не спостерігалась раніше. Таким аномаліям не приділялась значна 
увага, але утворилась аномалія у підошві пласта, тобто збагачення радієм 
відбувається на контакті з глинистим пластом, який прилягає до 
водонасиченого колектору і є джерелом. У випадках негерметичності 
затрубного простору та колони, існує велика кількість факторів, що не дають 
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змого досліджувати утворення РГЕ, краще цей процес спостерігати в 
інтервалах де відсутні рухи води в заколонному просторі.  

На рис. 2 представлено приклад розвитку аномалій гамма-поля у 
герметичному інтервалі колони. З рисунка видно, що збільшення 
радіоактивності саме в підошвеній та покрівельній частині пласта колектора, 
тобто на контакті з глинистим пластом, які і є джерелами утворення 
радіогехімічного ефекту. В загальному випадку по більшості свердловин на 
родовищах ДДЗ явище виникнення аномалій природного гамм-поля дуже 
поширене, при чому інтенсивність коливається відбувається в значних межах 
від 5 мкР/год до 1000 мкР/год. 

 

 
Рис. 2. Динаміка розвитку радіогеохімічного ефекту за методом ГК на 

св. № Y Харківцівського родовища в герметичному інтервалі колони 
 
Заключення і висновки. Враховуючи встановлений характер залежності 

виникнення аномалій радіогеохімічного ефекту на свердловинах ДДЗ доведено, 
що значний внесок в утворення радіоактивних аномалій є надходження солі 
радію, які збагачують фільтруючі води на початку обводнення продуктивних 
пластів і дозволяють спостерігати за процесом пересування міжфлюїдних 
контактів. Враховуючі значну зміну аномалій РГЕ у часі необхідно проводити 
дослідження методом ГК з більшою частотою вимірів у зоні фільтруючого 
колектора на межі глинистий – продуктивний пласт. Важливий чинник для 
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утворення РГЕ, крім присутності фільтруючої води відіграє стратиграфічний 
вік продуктивної породи. Головним чинником у створені умов виникнення РГЕ 
є вода та вік порід. 

Отже, наведені вище твердження дають зможуть підвищити достовірності 
визначення інтервалів обводнення продуктивних пластів. 
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Аннотация. Рассматриваются условия залегания, режим минерализации, 

химический состав грунтовых вод городских районов, особенности их 
пространственного распространении на территории Республики Мордовия. 
Приведена методика прогноза минерализации грунтовых вод, и характер 
изменения химического состава грунтовых вод по территории. 

Ключевые слова: грунтовые воды, минерализация, прогноз, факторы, 
химический состав, водообмен, водоносный горизонт. 

Abstract. In work it is considered conditions level and a mode of a 
mineralization of subsoil waters; a chemical compound of subsoil waters of city 
areas, features their spatial distribution in territory. The technique of the forecast of 
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a mineralization of subsoil waters and the same as the chemical compound of subsoil 
waters in area of industrial construction in territory of  Republic Mordovia  has nged 
is shown. 

Keywords: subsoil waters, a mineralization, the forecast, factors, a chemical 
compound, water exchange, water horizon. 

Вступление. Анализируя состояние грунтовых вод Мордовии можно 
сделать вывод, что в районе промышленного строительства на территории 
Республики Мордовия значительно по площади изменился химический состав 
грунтовых вод, что повлекло возрастание их агрессивности [8, 12]. Поэтому 
актуальной является разработка методики прогноза минерализации грунтовых 
вод.  

Обзор литературы. Наибольший вклад в изучение подземных вод с целью 
анализа условий залегания и режима минерализации и химического состава 
грунтовых вод  Мордовии внесли гидрогеологи и геологи Кочкур М. В., 
Митрофанов В. Н., Саксин В. П., Сафонов В. Н., Свиридов А. А., Соломко Л. 
Г., Шутов А. М. и др.  [16-19].  

Входные данные и методы. В работе проведен анализ фондовых 
материалов по современному состоянию грунтовых вод и на его основе 
предложена методика прогноза минерализации грунтовых вод. Работа 
опирается на системный подход [20-24], широко используются статистический, 
геохимический и другие методы [1-5, 7, 8, 13, 25-27]. 

Результаты. Обсуждение и анализ. В период подъема уровня грунтовых 
вод режим их минерализации в основном определяется начальной 
минерализацией грунтового потока, величиной сухого остатка в породах зоны 
аэрации и минерализацией инфильтрующей воды. Во время стабилизации 
уровня, при неизменной минерализации инфильтрационной влаги и отсутствии 
горизонтального притока-оттока, минерализация грунтовых вод будет близка к 
постоянной. 

Уравнение прогноза ориентировочных величин минерализации грунтового 
потока при неустановившемся его движении, наличии вертикального и 
отсутствии горизонтального водообмена водоносного горизонта, имеет вид [2, 
3]: 

        0,0005 Сδ 
Сп =       µ         (Wp+1)+Wp(Сw+ Сн)+ Сн ,  
где Сп — прогнозируемая минерализация грунтовых вод, г/л; 
С — среднее содержание растворимых солей в грунтах зоны аэрации в 

пределах интервала подъема уровня грунтовых вод, %; 
δ — объемный вес грунтов зоны аэрации в тех же пределах, г/л; 
µ — недостаток насыщения грунтов зоны аэрации, %; 
Wp — превышение инфильтрации над перетоком грунтовых вод через 

раздельный слой, доли единицы; 
Сw — минерализация инфильтрующейся воды, г/л; 
Сн — то же, грунтовых вод перед застройкой территории, г/л . 
Прогнозируемая величина минерализации грунтовых вод существенно 

зависит от соотношения значений инфильтрации и перетока через раздельный 
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слой. Так, если разница между этими показателями составит не 0,9, а 0,1, при 
тех же исходных данных величина Сп будет равна 3,38 г/л. Следовательно, по 
мере подъема уровня грунтовых вод и роста величины перетока относительно 
инфильтрации, значение приращения минерализации уменьшается. 

При установившемся режиме грунтового потока некоторое время будет 
происходить его опреснение. Затем его минерализация приобретает стабильное 
значение, равное минерализации инфильтрующихся вод (потери из 
водопроводных, канализационных, технологических и других сетей). Поэтому 
при прогнозе установившегося режима грунтовых вод их минерализация 
принимается близкой к минерализации нисходящих поровых растворов. Нужно 
иметь в виду, что прогноз минерализации грунтового потока может быть 
выполнен только ориентировочно. В природе этот процесс зависит от 
множества второстепенных факторов, которые на настоящем уровне развития 
гидрогеологичех знаний не подлежат учету при прогнозе. Но даже 
ориентировочных прогнозных значений минерализации обычно бывает 
достаточно для проектирования электрозащиты от коррозии подземных 
металлических конструкций и трубопроводов [7]. 

Химический состав грунтовых вод городских районов характеризуется: 
существенной вариацией; динамикой минерализации; загрязнением верхних 
водоносных горизонтов за счет загрязнения водоемов, грунтов, почв, 
атмосферы, снежного покрова, сброса промышленных и бытовых стоков, 
влияния свалок, и т. д.; повышенной агрессивностью метеорных, 
поверхностных и подземных вод вследствие увеличения в их составе SO2-

4; 
CO2-

2; Мg2+, снижения величины рН и других факторов [3, 14, 15]. 
Исследования в районе промышленного строительства на территории 

Республики Мордовия показали, что за 15 лет значительно по площади 
изменился химический состав грунтовых вод, что повлекло возрастание их 
агрессивности по отношению к бетону. Резко увеличилась концентрация 
азотистых соединений. Величина рН уменьшилась до 3,1—4,0. Кислотно-
щелочные стоки некоторых предприятий содержат до 1,5% ионов Са2+, до 4,5% 
ионов Nа+, до 3% ионов Сl-, до 10% ионов SO2-

4 и до 12% органических 
соединений. Содержание химически активных ионов в грунтовых водах 
постепенно возрастает. Преобладающими химически активными компонентами 
грунтовых вод являются ионы SO2-

4 и Сl- [4]. На площадках промышленных 
предприятий наиболее распространена сульфатная агрессия по отношению к 
бетону и металлическим конструкциям. 

До начала застройки встречались гидрокарбонатно-натриевый и 
сульфатно-натриевый типы воды. В период строительства появляются 
сульфатно-кальциевые, а в эксплуатационный период добавляются 
гидрокарбонатно-магниевые, сульфатно-магниевые, гидрокарбонатно-
хлоридные и сульфатно-хлоридные. Конечный этап их метаморфизации — 
образование хлоридно-сульфатного типа. Весь процесс имеет направленность 
НCO-

3 → SO2-
4 → Сl-.Увеличение содержания Nа++К++ Мg2+ SO2-

4 и Мg2+, SO2-
4 

и Сl- при уменьшении Са2++ и НCO-
3 обусловливает увеличение общей 

жесткости воды, уменьшение бикарбонатной щелочи и рН среды. В связи с 
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этим растет сульфатная, появляются и увеличиваются магнезиальная и 
общекислотная агрессивность [5]. 

Заключение и выводы. Таким образом, располагая указанными 
сведениями, методом аналогий можно дать ориентировочный прогноз общего 
направления метаморфизации воды и содержания ряда химических 
компонентов. Также решать задачи устойчивого развития региона [28,  29] 
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Аннотация. В работе рассматривается физические и химические 

свойства подземных вод, особенности их пространственного распространении 
на территории. Показана методика определения гидрохимических свойств 
подземных вод на подтапливаемых территориях населенных пунктов и 
промышленных предприятий Республики Мордовия. 

Ключевые слова: подземные воды, минерализация, жесткость, прогноз, 
агрессивность, факторы, химический состав, гидрохимические исследования. 

Abstract. In work it is considered physical and chemical properties of 
underground waters, various kinds of hydro chemical analyses of water, and also a 
mineralization of underground waters, features their spatial distribution in territory. 
The technique of definition of hydro chemical properties of underground waters on 
подтапливаемых territories of settlements and the industrial enterprises of Republic 
Mordovia is shown. 

Keywords: underground waters, a mineralization, rigidity, the forecast, 
aggression, factors, a chemical compound, hydro chemical researches. 

Вступление. Исследование гидрохимических свойств подземных вод 
является важной частью гидрогеологических работ на подтапливаемых 
территориях населенных пунктов и промышленных предприятий [8, 12]. Это 
также позволяет решать задачи комплексного устойчивого развития территорий 
[31, 32]. 

Обзор литературы. Наибольший вклад в изучение подземных вод с целью 
анализа минерализации и химического состава и гидрохимических свойств 
подземных вод  Мордовии внесли гидрогеологи и геологи Кочкур М.В., 
Митрофанов В. Н., Саксин В. П., Сафонов В. Н., Свиридов А. А., Соломко Л. 
Г., Шутов А. М. и др. [16- 19].  

Входные данные и методы. В работе проведен анализ фондовых 
материалов по современному состоянию подземных вод и на его основе 
предложена методика исследования гидрохимических свойств подземных вод. 
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Методологически работа опирается на системный подход [15, 24-27], широко 
используются статистический (напр. факторный анализ), [20-21],  
геохимический [14, 22-24], и другие методы [28-30]. 

Результаты. Обсуждение и анализ Важной частью гидрогеологических 
работ на подтапливаемых территориях населенных пунктов и промышленных 
предприятий являются гидрохимические исследования. Устанавливаются 
причины подтопления объектов, условия формирования подземных вод, 
использования их для водоснабжения, особенности взаимосвязи водоносных 
горизонтов, определяется степень агрессивности воды по отношению к бетону 
и железобетону, а также коррозионная активность по отношению к металлам и 
способы антикоррозионной защиты. Ряд химических элементов присутствуют в 
относительно больших количествах, измеряемых миллиграммами или 
граммами в 1 л воды. К макроэлементам относятся ионы:   Сl-, SO2-

4, НCO-
3, 

NO3, Nа+, Са2+, Мg2+, Fe2+ и недиссоциированные молекулы Н2SiO3. Остальные 
ионы и коллоидные соединения относятся к микрокомпонентам [2-3]. 
Содержание органических веществ определяется окисляемостью - количеством 
кислорода или марганцовокислого калия (КМnО4), расходуемого на окисление 
органических веществ в литре воды. 

По величине общей минерализации воды делятся на сверхпресные или 
ультрапресные (минерализация менее 0,1 г/л), пресные (0,1-1 г/л), 
слабоминерализованные (1-3 г/л), солоноватые (3-10 г/л), соленые (10-25 г/л), 
сильносоленые (25-50 г/л) и рассолы (более 50 г/л). Общая минерализация - 
один из основных показателей качества подземных вод [4-6]. 

Подземные воды преимущественно бывают следующих типов: пресные - 
гидрокарбонатного или сульфатно-гидрокарбонатного; слабомине-
рализованные - гидрокарбонатно-сульфатного; солоноватые - сульфатного или 
хлоридно-сульфатного; соленые - сульфатно-хлоридного или хлоридного; 
сильно соленые и рассолы - преимущественно хлоридного, но иногда - 
сульфатно-хлоридного или сульфатного.  

Реакция среды - один из показателей, определяемый при изысканиях. 
Кислотные свойства воды обусловливаются концентрацией ионов водорода 
(Н+), возникающих при диссоциации молекул воды. Химически чистая вода 
является нейтральной, и в ней соблюдается равенство концентраций 
водородных и гидроксильных ионов. Вода же, содержащая растворенные 
вещества, имеет либо кислую, либо щелочную реакцию [7-8]. 

Жесткость воды также определяется при изысканиях. Она проявляется в 
уменьшении растворимости мыла, образовании накипи в паровых котлах и т. п. 
Различают пять видов жесткости: общую, устранимую, постоянную, 
карбонатную и остаточную. Жесткость воды выражается в миллиграмм-
эквивалентах Са2+ и Мg2+, содержащихся в 1 л воды.  

При различных видах гидрохимических анализов воды определяются ее 
физические и химические свойства. Методика определений описана в 
специальных руководствах и регламентируется соответствующими ГОСТами 
[5]. Типы анализов подземных вод: 1) полевой, применяется для определения 
физических и химических свойств и общей жесткости; 2) сокращенный, при 
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массовых определениях, используемых для характеристики вод участка; 
3)полный, применяется для подробной характеристики типичных вод участка, 
производится наиболее точными методами в стационарных лабораториях; 4) 
специальный, применяется для специальных сокращенных анализов на наличие 
особо указываемых элементов в соответствии с целью исследований; 5) 
бактериологический, заключается в количественном и качественном 
определении микроорганизмов с целью оценки пригодности воды для питьевых 
нужд; 6) бальнеологический, служит для оценки целебных свойств природных 
вод; 7) технический, производится с целью определения пригодности воды для 
технических нужд [9-10]. Результаты химического анализа подземных вод 
могут быть представлены весовой,  ионной, эквивалентной, солевой, окисно-
ангидридной, атомной формы и в виде общей щелочности. Подземные воды 
подразделяют также по корродирующей способности по отношению к железу в 
зависимости от коэффициента коррозии [11-12]. 

Заключение и выводы. При определении агрессивности воды 
необходимо учитывать, что ее химический состав, особенно на застроенных 
территориях, постоянно изменяется и зависит от изменений водного режима, 
технологического цикла промпредприятий и т. д. Особенно подвижны и 
малоустойчивы водородные ионы и связанные с ними свободная углекислота, 
аммиак, азотная кислота и др. Поэтому для правильных выводов о химическом 
составе природных вод участка, необходим отбор таких проб в разное время 
года [12-14]. Если в течение года химический состав воды изменяется, в отчете 
об изысканиях используются данные за период, в который агрессивность была 
наибольшей. Следует также отметить, что она может изменяться и при 
застройке территории. 
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Анотація: Карпатська нафтогазоносна провінція є однією з найстаріших 
і найбільшвивчених, однак перспективи нафтогазоносності на сьогодні слід 
пов’язувати з крейдовими відкладами, зокрема Зовнішньої зони. В статті 
розглянуто літолого-фаціальний критерій перспектив нафтогазоносності 
крейдових відкладів Зовнішньої зони Передкарпатського прогину. Наведено 
літологію верхньокрейдових відкладів, виділені зони поширення можливих 
колекторів і покришок та охарактеризовано основні ємнісно-фільтраційні 
властивості порід-колекторів.  

Ключові слова: Передкарпатський прогин, перспективи, крейдові відклади, 
колектори, покришки. 

Annotation: Carpathian oil province is one of the oldest and most studied in the 
area, but the prospects for oil and gas nowadays should be associated with 
Cretaceous sediments, particularly in the Outer Zone. The paper considers the 
prospects of oil and gas presence in the deposits of Cretaceous sediments in Outer 
Zone of the Precarpathian depresion. Basic capacity and filtration characteristics of 
rocks are presented, lithology of Upper reservoirs are considered and possible 
collectors and covers are described.  

Keywords: Precarpathian depresion, perspective, Cretaceous sediments, 
collectors. 

Вступ.  
Необхідність вивчення відкладів крейди за літофаціальною 

характеристикою покладена в основу визначення перспектив 
нафтогазоносності, оскільки існування пасток можливе лише за наявності у 
розрізі порід-колекторів та флюїдоупорів. 

Простежити тенденції зміни товщин колекторів та флюїдонепроникних 
порід і визначити закономірності в розташуванні нафтогазоперспективних 
ділянок можливо на основі аналізу побудованих та зіставлених нами 
відповідних карт товщин порід-колекторів і флюїдоупорів верхньокрейдових 
відкладів Зовнішньої зони Передкарпатського прогину.  

За даними інткрпритації методів ГДС та дослідження керну 
верхньокрейдові відклади представлені теригенними породами. Теригенні 
відклади представлені сеноманським та сенонським горизонтами верхньої 
крейди. Породи сеноманського ярусу є хорошим корелятивним (реперним) 
горизонтом і відрізняються від порід, що підстилають і перекривають їх, 
значним зменшенням питомого опору і від’ємними аномаліями самочинної 
поляризації, пов’язаними, можливо, з підвищеним вмістом у них органічної 
речовини (ОР) і піриту [1]. Літологічно сеноманські породи представлені 
різнозернистими пісковиками, які є колекторами. Покришками виступають 
мергелі та щільні вапняки стебницьких, воротищенських та сармат-баденських 
відкладів. 

Основний текст. 
На Підлубівській площі у крайній північно-західній частині Зовнішньої 

зони товщина відкладів сеноманського ярусу сягає дуже малих значень і не 
перевищує декількох метрів. Флюїдонепроникними породами виступають 
відклади турону і частково сенону, що представлені мергелями із включеннями 
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кременів, прошарками глин, мергелів сірих та зеленувато-сірих, піскуватих, 
слюдистих, щільних. Товщина їх тут в середньому становить 500 м. Саме 
північно-східніше с. Піддуби верхньокрейдові відклади мають найбільшу 
товщину.  

Сеноманські відклади в свердловинах Більче-Волицького та Північно-
Мединицького родовища представлені переважно кварц-глауконітовими 
жовтувато-сірими і зеленувато-сірими пісковиками із включеннями гравію і 
гальок чорних кременів [2]. Товщина їх змінюється від декількох метрів до 20 
м. Флюїдонепроникними породами можуть виступати щільні глини 
верхньокрейдових відкладів. Товщина покришок сягає 229 м – св. № 4-
Малогорожанська (рис. 1). Пісковики характеризуються добрими 
колекторськими властивостями: пористість від 5 до 16 %, а найвищі значення 
пористості сягають – до 18 %; проникність – (2,4-46,8) ×10-3 мкм2. Саме з 
сеноманськими пісковиками пов’язані промислові скупчення вуглеводнів в 
даній частині Зовнішньої зони (Мединицьке, Більче-Волицьке, Угерське, 
Південно-Угерське родовища). Незначні припливи газу отримані також з 
свердловин Верещицького, Малогорожанського та Рубанівського газових 
родовищ. За ГДС у розрізах сверловин № 40-Малогорожанська та 300-
Рудківська газонасичені пласти виділяються в інтервалах 474-488 м та 1408-
1416 м відповідно. 

Сеноманські відклади (інт. 1597-1602 м) у свердловинах Дашавської площі 
представлені пісковиками. Колектори верхньокрейдових відкладів 
характеризуються незначними товщинами, що не перевищують 6 м. Коефіцієнт 
пористості сеноманських пісковиків – 7 %. Товщина флюїдонепроникних порід 
сягає 153 м (св. № 170-Дашавська) [3] та представлені вони щільними 
вапняками воротищенських та сармат-баденських відкладів. Від Дашави до 
Кадобно крупно- та середньозернисті пісковики, які являються колекторами, 
сконцентровані у верхній частині пласта, їх пористість сягає 25 %, ефективна 
товщина займає близько 50 % розрізу. В південно-західній частині Зовнішньої 
зони загальна товщина світи збільшується, але розріз здебільшого 
представлений дрібнозернистими пісковиками, в яких колектори займають 
лише четверту частину товщини. За даними випробувань вони є 
водонасиченими. В свердловині № 405-Дашавська при випробуванні 
туронських карбонатних відкладів з інтервалу 1462-1482 м отримано приплив 
води з розчиненим газом. 

Колектори верхньокрейдових відкладів в межах Болохівського родовища 
представлені крупнозернистим, добре відсортованим, потужним пластом 
пісковика, товщина якого змінюється від 8 (св. № 1-Болохівська) до 23 м (св.№ 
1-Болохівська) в південно-західному напрямку (рис. 1). У кернах свердловин 
пробурених в межах Дашавської та Балицької площ зустрінуті різно-, 
середньозернисті, кварцево-глауконітові, сильно вапнисті пісковики. По площі 
відклади добре корелюються між собою, змінюється лише їхня товщина. В 
свердловинах № 1, 2-Дідушичі (інт. 1700-1708 м) пісковики світло-сірі, жовті, 
середньозернисті, місцями з гравієм, кварцові, з контактно-поровим цементом. 
В породі багато уламків мшанок та домішок рослинного детриту. Пісковики з 
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хорошими ємнісно-фільтраційними властивостями. При випробуванні 
свердловин № 405-Дашавська та св. № 8-Болохівська з крейдових відкладів 
отримано припливи газу розчиненого у воді, а свердловини № 6, 3- Болохівська 
– водонасичені.  

Слід зазначити, що на північний схід від площі Болохів при бурінні на 
перспективні неогенові відклади були отримані припливи газу з крейдових 
відкладах Крехівського родовища. 

 

 
Рис. 1. Картосхема товщин колекторів та покришок верхньокрейдових 

відкладів Зовнішньої зони Передкарпатського прогину 
 

Далі по розрізу сеноманські колектори Південно-Кадобнянської площі 
складаються з потужної пачки різнозернистих пісковиків. Покришкою для 
перспективних відкладів є переважно мергелі та щільні вапняки баденського 
віку, товщиною 85 м (св. №№ 1,2- Південно-Кадобнянська). 

На Гринівській площі колекторами сеноману є теригенні породи, які 
займають середню частину розрізу. Товщина яких по площі змінюється від 3 до 
18 м, коефіцієнт пористості за даними лабораторних досліджень від 6 до 12 % – 
колектори. Товщина покришки, яка представлена відкладами стебницької світи, 
в середньому становить 100 м. Пісковики в св.№ 1-Південно-Гринівська були 
випробувані в інт. 1960-1914 м – припливу не отримано, проте цей інтервал 
частково знаходиться в туронських відкладах. Колектори сеноману також були 
випробувані у св. № 16-Гринівська в інт. 1660-1672 м, де отримано приток 
води. Ми вважаємо, що сеноман в св. № 1-Південна Гринівка погано 
досліджений та його слід вивчати. Відклади верхньої крейди добре 
корелюються між собою. Проте в районі св. № 2-Південна Гринівка частково 
розмиті відклади від сенону до сеноману. Подібна ситуація спостерігається в 
районі cв. № 1 Південне Кадобно, а на південний захід від неї – розмиті породи 
сенону до турону. 

Над пластами аргілітів нижньої крейди Глибівської площі залягають добре 
відсортовані сеноманські пісковики значної товщини, які діляться на три 
пропластки, відмінні за фільтраційно-ємнісними характеристиками. Перший 
пласт, залягає в інтервалі  2670-2672 м представлений середньозернистим 
пісковиком з коефіцієнтом пористості 13 %, ефективна товщина його становить 
1,2 м. Другий пласт (інт. 2678-2686 м) – щільний,  ефективна товщина його 
1,4 м, коефіцієнт пористості за дамини лабораторних досліджень 6,7 %. Третій 
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пласт (інт. 2689-2695 м) пісковика є можливо продуктивним – коефіцієнт 
пористості 12-14 %, ефективна товщина – 5 м.  

На ділянці Середній Майдан–Богородчани−Парище cеноман складений 
пісковиками грубозернистими, добре відсортованими, без домішок глин та 
алевролітів. Ефективна товщина порід змінюється від 17 (св. №66-Богородчани-
Парище) до 39 метрів (св. №54-Богородчани-Парище). Пористість складає 
26 %. За даними ГДС та випробовування відклади сеноману обводнені.  

Сеноманський ярус верхньої крейди південного сходу Зовнішньої зони 
представлений пісковиками різнозернистими, алевролітами, рідко аргілітами. 
Товщина сеноману зростає в північно західному напрямку – від 6 метрів (св. 
№ 2-Петровецька) до 42 метрів (св. № 59-Коршів-Іспаська). Товщини покришок 
змінюється від 22 м в св. № 82-Коршів-Іспаська до 316 (св. № 1-Сергіївська). В 
центральній частині ділянки (св. № 1-Вижницька – св.№  4-Ковалівка-
Черешенська) ці породи розмиті. 

У південно-східній частині Зовнішньої зони Передкарпатського прогину 
безпосередньо в піднасуві на предмет нафтогазоносності вивчався глибоким 
бурінням на 8 площах: Гільче, Солонець, Сергії, Фальків, Сегів, Лопушна, 
Рожен, Петровець. Породи-колектори з задовільними ємнісно-фільтраційними 
властивостями в крейдовому розрізі розкриті свердловинами № 1,2-Солонець 
[4]. У свердловині 2 Солонець, відклади представлені крупнозернистими 
пісковиками, пористість яких у нижній частині розрізу 12 %. 

За інтерпретацією даних ГДС у розрізах свердловин 
Лопушнянсько−Петровецької смуги (рис. 1) сеноман складений 
різнозернистими пісковиками з прошарками алевролітів. Пористості порід для 
даної ділянки змінюється від 7 % до 25 %.  

За петрофізичними даними [5] в розрізі сеноману виділяються колектори, 
що пов'язані з пісковиках крупно-середньозернистими, рідше 
дрібнозернистими, кварцовими. Товщини сеноманських колекторів змінються 
від 2 м (св. № 13-Лопушанська) до 20 м (св. № 1-Святославська). Сеноманські 
відклади в св. № 2-Петровецька – це чергування пісковиків з прошарками глин. 
Товщина пісковика – 2 м (інт. 4829-4831 м). Сеноманські відклади в інтервалі 
4832-4841 м, може бути перспективним, коефіцієнт пористості.  

У повному обсязі колекторські властивості сеноманських пісковиків 
вивчались у свердловинах Лопушнянського родовища. Тут вони майже по всій 
площі нафтонасичені (св. №№ 4, 8, 11, 32, 33-Лопушнянська). Коефіцієнт 
пористості змінюється в межах 10-27 % при середньому значенні 16 %. Нижня 
границя пористості прийнята на рівні 7 %. Проникність змінюється від 9,1ˑ10-

3мкм2 до 877ˑ10-3мкм2 [6]. 
Заключення і висновки. 
Виходячи з усього вищесказаного видно, що для верхньокрейдових 

відкладів кращими і найвитриманішими за площею колекторами у товщі є 
пісковики сеноману, а основними субрегіональними покришками виступають 
мергелі та щільні вапняки стебницьких, воротищенських та сармат-баденських 
відкладів.  

Зроблені нами побудови дозволили виявити, що нафтогазоперспективність 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 68 



 Том 13. Выпуск 1 (42)                                                                                                                                        Геология 

крейдових відкладів пов’язана з двома зонами їх поширення – це центральна та 
південно-східна ділянка Зовнішньої зони Передкарпатського прогину. Як 
неперспективні ділянки, в яких немає сприятливих умов для формування у них 
покладів нафти і газу – це північно-східна ділянка Сторожинецької підзони.  
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Анотація. На даний час в старих районах нафтовидобутку, де високий 
рівень освоєння початкових потенційних ресурсів вуглеводнів, відмічається 
значне скорочення фонду середніх і крупних за розміром пасток. Основними 
об’єктами пошуку є малоамплітудні структури з невеликими ресурсами 
категорії С3, а також складно побудовані пастки, в тому числі і не 
антиклінального типу. 

 Ключові слова: об’єкт, родовище, свердловина, структура. 
Abstract. At present, the old oil areas where a high level of development of 

initial potential resources of hydrocarbons, observed a significant reduction fund 
medium and large -sized traps. The main objects of search are small-amplitude 
structure with little resources category C3 and complicated structure traps, including 
not anticlinal type. 

Key words: object field , well structure . 
Вступ. У практиці пошуків і розвідки невеликих родовищ до теперішнього 

часу іноді використовуються методика робіт, що застосовується для вивчення 
більш крупних родовищ. Помилково вважати виправданим, коли на розвідку 
родовищ з запасами нафти до 1 і до 10 млн. т. використовується однакове число 
свердловин. Тому, необхідно розробити спеціальні заходи з підготовки 
промислових запасів в районах з високою ступінню розвіданості. 

Основний текст. Одним із регіонів, де на протязі останніх десятиліть 
здійснюється пошуки і розвідка невеликих за запасами нафти родовищ і 
накопичений певний досвід робіт, є Передкарпатський нафтогазоносний регіон. 
Тут у фонді підготовлених піднять переважають малорозмірні і малоамплітудні 
об’єкти. Ця тенденція буде зберігатися і в майбутньому. 

В цьому регіоні основні питання оптимізації пошуків і розвідки невеликих 
родовищ нафти пов’язують (положенням про «Етапи і стадії 
геологорозвідувальних робіт на нафту і газ», 1999р.) на пошуковому етапі з 
підвищенням якості підготовки об’єкту до пошукового буріння і скороченням 
числа пошукових свердловин, іноді до однієї; на розвідувальному етапі з 
зменшенням кількості розвідувальних свердловин, які бурять як для оцінки 
запасів родовища (покладу), так і для підготовки його до розробки. Це може 
бути досягнуто або суміщенням двох стадій в одну, або рішенням задач першої 
стадії на пошуковому етапі, а другий – в процесі дослідної експлуатації. 

При переході до вивчення малорозмірних об’єктів необхідно враховувати 
наступні труднощі їх виявлення і картування по даним сейсморозвідки МСГТ: 

1) співрозмірність по величині і подібності за формою аномалій, 
викликаних реальними об’єктами і різними перешкодами; 2) досить складний 
характер першої відбиваючої границі і її погане простеження; 3) висока ступінь 
літолого-швидкосної мінливості розрізу і практично повна відсутність 
інформації про локальні варіації швидкостей вздовж нашарування порід;          
4) невідповідність структурних планів порід певних стратиграфічних відкладів; 
5) зміщення склепінь по відбиваючим горизонтам і продуктивному пласті;        
6) відсутність або суттєва нестача на ряді площ параметричних даних.             

Критерії підготовленості структур сейсморозвідкою наступні: 1) амплітуда 
повинна перевищувати не менше ніж вдвічі ймовірні величини систематичних 
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похибок статистичних поправок, тобто амплітуди часових аномалій повинні 
складати не менше 10 мс; 2) амплітуда критичного крила повинна 
перевищувати межу точності методу підготовки; 3) добре простеження відбиття 
відображення від верхнього опорного горизонту,  погіршення простеження 
окремих ділянок можливе при умові кореляційної ув’язки по замкнутим 
полігонам; 4) відсутність у товщі, яка перекриває структуру, неврахованих 
неоднорідностей які виділяються за особистими записами на часових розрізах і 
які можуть обумовити наявність хибного антиклінального перегину по 
розвідувальному горизонті; 5) щільність профілів в середньому повинна бути 
не нижче 2-2,5 км/км2; 6) об’єкт повинен задовольняти вимоги методичних 
вказівок по критеріям кондиційності і підтвердження об’єктів, підготовлених 
сейсморозвідкою під глибоке пошуково-розвідувальне буріння. 

Рішення про передачу об’єкта під пошукове буріння приймається  при 
наявності даних: а) параметри структури і запасів що очікуються; б) ступені 
упевненості структурних побудов за матеріалами сейсморозвідки (окремо по 
кожному цільовому горизонті); в) глибинна висвітленість розрізу 
сейсморозвідкою; г) співвідношення структурних планів пластів, які вміщують 
вуглеводні, і відбиваючих сейсмічних горизонтів; д) географо-економічне 
положення району. 

До кожного району слід встановити (або наперед задати) мінімальні 
рентабельні параметри об’єкту – Рс і Рп (ймовірність наявності структури і 
положення її склепіння, а також присутність покладу, які визначаються за 
пакетом програм оцінки ймовірності побудови карт), ресурси С3. Якщо один з 
них на реальному об’єкті буде меншим встановленого для даного району 
мінімума, то цей об’єкт першочерговим рахуватись не може. 

Паралельно з цим необхідно визначити (або наперед задати) максимальну 
площу і ресурси об’єкта, на якому повинна буритись тільки одна незалежна 
свердловина. Так, при ресурсах 0,5 млн. т. достатньо бурити одну глибоку 
свердловину. 

Проведенні дослідження та практика показує, що можливе скорочення 
числа свердловин до однієї при пошуках покладів нафти в мало амплітудних 
підняттях з невеликим запасами пов’язано з підвищенням якості їх підготовки. 
Вона повинна забезпечувати достовірність існування підняття і 
місцеположення його склепіння. Для підвищення точності сейсмічних побудов 
в області склепіння структури необхідно виконувати більш детальну обробку, в 
тому числі як мінімум два ортогональних сейсмічних профілів, максимально 
наближених до склепіння структури, в інтервалах цільових горизонтів 
обробляти за пакетом програм ПГР і отримані результати використовувати при 
розрахунках ймовірних Рс і Рп. Це в свою чергу підвищує вимоги до якості 
сейсмічного матеріалу на профілях з позиції відношення сигнал/перешкода при 
збереженні необхідної інформативності запису. Тільки при високій якості 
підготовки піднять у випадку від’ємних результатів буріння першої 
свердловини можливо обґрунтовано прийняти рішення про подальшу роботу на 
цьому об’єкті. 

Підтвердження об’єкту ґрунтується тільки на даних буріння глибоких 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 71 



 Том 13. Выпуск 1 (42)                                                                                                                                        Геология 

свердловин. При блоковій його будові підтвердження кожного об’єкту повинно 
оцінюватись окремо. Те ж саме у випадку, коли структура має декілька 
самостійних склепінь або вона підготовлена по ряду горизонтів з зміщенням 
структурних планів. 

При бурінні на структурі трьох свердловин, як правило, не виникає 
труднощів у оцінці їх підтвердження. При бурінні двох незалежних свердловин 
перша повинна задаватись у склепінні, друга на критичному (пологому) крилі, 
але остання повинна переслідувати головну ціль  - забезпечення приросту 
запасів, а не перевірку геометрії структури. Структура вважається 
підтвердженою, якщо по конкретному горизонту перша свердловина 
продуктивна або ж знаходиться вище другої і не підтверджена  - у випадку 
протилежного результату. 

Якщо пробурена одна свердловина на об’єкті (а таких об’єктів більшість і з 
кожним роком їх число збільшується), виникають труднощі при оцінці 
підтвердження структури у випадку її непродуктивності. В результаті значне 
число об’єктів виводиться з пошукового буріння з невизначеними 
результатами. 

Для запобігання цих труднощів, і відповідно, скорочення числа об’єктів з 
«невизначеним результатом» можуть бути запропоновані наступні критерії 
підтвердження структури при буріння лише однієї пошукової свердловини. 
Структура вважається підтверджена, якщо у свердловині отриманий приплив 
вуглеводнів. Структура вважається підтверджена також при отриманні у 
свердловині від’ємного результату але ймовірність Рс  повинна бути рівна0,8 а 
Рп менше 0,3. При цьому слід вважати, що підняття існує але не вміщує 
покладів вуглеводнів і подальші роботи на ньому необхідно зупинити. Теж, 
якщо свердловина розкрила маркируючий горизонт на більш високому 
гіпсометричному рівні у порівнянні з свердловиною, яка пробурена раніше за 
межами структури але в її безпосередній близькості і здвигнутої в сторону 
регіонального підняття шарів. 

При відсутності припливу вуглеводнів підняття вважається не 
підтвердженим, якщо за даними ВСП або АК сейсмічний репер, по якому воно 
підготовлено, невстановлений або значення Рс і Рп менше 0,5. Природно, 
величини ймовірності Рс і Рп, як і відзначені раніше граничні рентабельні 
параметри структури, повинні систематично коректуватися місцевими 
геологічними організаціями останні випадки відносяться до невизначених. 

Не виникає особливих труднощів для прийняття рішення і у випадку 
отримання на них від’ємних результатів. А ось стратегія поведінки при 
наявності невизначених результатів буріння розроблена ще недостатньо. 
Проводити глибоке буріння слід також на групі дрібних об’єктів. На кожному 
об’єкті з ресурсами не більше 0,5 млн. т, як згадувалось вище, рекомендується 
бурити тільки одну пошукову свердловину, відповідно різко зростають вимоги 
до вибору місця її закладання. Оптимальний варіант обирається на основі даних 
кінематичного сейсмічного розрізу, динамічних аномалій хвильового поля і 
поля ймовірності. Зміщення її не допустимо, виключено також її знесення 
відносно сейсмопрофілю – вона повинна буритися тільки там де є геологічна 
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інформація про розріз. Крім цього, таке знесення практично не дозволяє 
виконувати сумісний детальний аналіз результатів буріння і сейсморозвідки. 
Оперативний аналіз суміщення склепінь структур після буріння першої 
пошукової свердловини показав, що склепіння досить часто складає ½ довжини 
малої вісі структури. Відносні величини цього суміщення зростають по мірі 
зменшення розміру структури. Це лишній раз доводить необхідність згущення 
сейсмопрофілів на малорозмірних структурах і їх склепіннях відносно 
стандартної сітки. 

Якщо пробурена свердловина виявилась не продуктивною при наявності 
колекторів, покришок та інших даних то геофізичній організації, яка 
підготовила дану структуру, необхідно на протязі двох тижнів співставити дані 
буріння і сеймосрозвідки. При наявності розбіжності необхідно переглянути 
матеріали по цій структурі і зробити нові побудови (якщо це можливо). В 
іншому випадку у свердловині слід виконати дослідження ГДС (АК, ВСП, 
ГГК), що дозволить провести переінтерпретацію. Уточненню підлягають 
стратиграфічні прив’язки горизонтів, швидкісна модель середовища, 
положення склепіння структури. Якщо в результаті проведеної 
переінтерпретації підтвердилась наявність підняття і положення його 
склепіння, природно, роботу на ньому слід зупинити. Якщо склепіння 
змістилось на відносно велику величину, а ресурси об’єкту залишились 
рентабельними, то як правило, повинна буритись друга свердловина на новій 
оптимальній точці. Може виявитись, що результати буріння першої 
свердловини потребують сейсмічної деталізації. Тоді рішення про буріння 
другої свердловини приймається після обробки додаткових сейсмоматеріалів. 
Виконання переінтерпретації дослідження ГДС, сейсмічної деталізації, як 
правило, повинно реалізуватись у вказаній послідовності, але конкретна 
ситуація може внести свої корективи. Якщо і друга свердловина виявиться не 
продуктивною, то подальші роботи на структурі слід зупинити. В цій ситуації 
від буріння третьої свердловини на об’єктах з малими ресурсами необхідно 
відмовитись. 

Викладена вище схема робіт вимагає певних організаційних заходів, які 
повинні забезпечити проведення польових і каротажних досліджень. 

Подальші можливості оптимізації робіт, як вказувалось раніше, пов’язані з 
підвищенням їх ефективності на розвідувальному етапі. Згідно (положення  
«Етапи та стадії геологорозвідувальних робіт на нафту і газ» (1999р.) у 
розвідувальному етапі виділено дві стадії: оцінка родовищ (покладу) і 
підготовка родовищ (покладу) до розробки. Аналіз розвідки родовищ, 
пов’язаних з мало амплітудними підняттями і з невеликими запасами, показує, 
що вони в ряді випадків характеризуються перерозвідкою. Частина свердловин, 
які буряться після свердловини – першовідкривачки, виявляється за контуром 
покладу або у водонафтовій зоні, яка вміщує незначну частину запасів покладу 
в цілому. При зниженні величини загальних запасів покладу абсолютне 
значення запасів нафти залишається невеликим, хоча доля приконтурних зон її 
росте. Так , для родовищ (покладів) з видобувними запасами 0,5 млн. т. вона 
складає (%): в інтервалі товщин від 1м – 2,5, 1-2м – 8,5; 2-3м – 10,5, 3-4м – 14,5. 
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Таким чином, можна вважати, що частина запасів нафти у приконтурних 
зонах малоамплітудних піднять з невеликим запасами незначна і ці зони не 
повинні рахуватися самостійними об’єктами розвідки. Аналіз також показує, 
що об’єкти, на яких здійснюється пошук і розвідка родовищ з невеликими 
запасами є не одиночні, а розміщуються групами в межах певних структурних 
зон, нафтогазоносність яких пов’язана з єдиними літолого-стратиграфічними 
комплексами. Загальні умови формування покладів, близькі за значенням 
колекторські властивості ймовірно продуктивних горизонтів і фізико-хімічних 
властивостей нафт дозволяють використовувати усереднені значення 
параметрів при підрахунку запасів по категорією С1 нових родовищ. Саме облік 
цих та інших даних при планування подальших робіт після отримання першого 
промислового припливу дозволяє раціонально вирішувати задачі 
розвідувального етапу (мається на увазі скорочення об’єму буріння), тобто 
уникнути перерозвідки малоамплітудних об’єктів з невеликим запасами. Саме в 
цьому заклечається основна можливість оптимізації робіт на розвідувальному 
етапі. Таким чином, методична схема розвідувального етапу, передбачає 
розподіл його на дві стадії, при розвідці малоамплітудних піднять з невеликими 
запасами вимагає внесення суттєвих поправок. 

Задача першої стадії розвідувального етапу – оцінка виявленого покладу – 
може бути успішно вирішена з використанням вказаних вище даних, а також 
відомостей по сусіднім продуктивним площам. Друга задача – підготовка 
покладу до розробки – може бути вирішена з використанням результатів 
дослідної експлуатації, здійснення якої завдяки облаштованості старих районів 
не викликає труднощів. 

Значну позитивну роль у підвищенні ефективності пошукових і 
розвідувальних робіт можуть відіграти видобувні свердловини. Використання 
останніх для відкриття і розвідки дрібних покладів пов’язано з їх поглибленням 
або поверненням на пропущені горизонти. В методичному плані використання 
видобувних свердловин для розвідки покладів, які знаходяться нижче 
основного експлуатаційного горизонту, повинна базуватися на аналізі сітки 
видобувних свердловин основного об’єкту і виборі з неї свердловин, 
розміщених у оптимальних умовах по запропонованому нижньому об’єкті, які 
можливо в процесі їх проводки поглинути до цього об’єкту і отримати 
інформацію про його нафтогазоносність. 

Розвідку основного об’єкту видобувними свердловинами (випе-
реджуючими і оціночними) для скорочення ризику буріння непродуктивних 
свердловин необхідно проводити послідовно від зони (ділянки) концентрації 
максимума запасів до периферійних частин покладу. 

Заключення і висновки: таким чином оптимізація пошуково-
розідувальних робіт в районах з високою ступінню освоєння ресурсів нафти і 
газу полягає у необхідності суміщення двох стадій (пошукового і 
розвідувального етапів) в одну, або рішення задач першої стадії на пошуковому 
етапі, а другої в процесі дослідної експлуатації.  
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Анотація. З метою підвищення якості розробки газових родовищ 

необхідно мати об’єктивну уяву на якому режимі працює поклад в залежності 
від часу його експлуатації і які сили в пласті обумовлюють приплив газу до 
вибоїв свердловин. 

Ключові слова: режим, розробка, поклад. 
 Abstract. To improve the quality development of gas fields need to have an 

objective idea which is working deposit depending on the time of operation and the 
forces that cause the inflow in the reservoir gas downhole . 

Key words : mode , development, reservoir. 
Вступ. Найважливішою характеристикою газових родовищ, що визначає 

умови їх розробки, є режим газоносних пластів, що принципово відрізняється 
від режимів нафтових: водонапірні, газонапірні (режим газової шапки), 
гравітаційні, режим розчиненого газу. З цих категорій тільки водонапірні 
режими можуть проявлятися в газових покладах, а решта за фізичною 
природою не мають стосунку до газових родовищ. У газових і 
газоконденсатних покладах, що розробляються спостерігаються специфічні 
особливості, які впливають на їх режими (наприкад, випадання конденсату), які 
відсутні в нафтових покладах. Деякі явища мають зовсім інше значення, 
наприклад пружне розширення газу (газовий режим). 

Основний текст. Багатьма дослідниками підкреслювалося що режим 
визначається домінуючою формою енергії, що виявляється при розробці даного 
покладу. В роботі [10, с. 11] написано: «Поняття про режим пласта може 
отримати прикладне значення лише в тому випадку, якщо режими 
класифікувати цілеспрямовано так, щоб з самого поняття «режим пласта» 
витікали безпосередні свідченняи на природу і механізми процесу розробки. Ці 
вказівки повинні бути настільки повні й конкретні, щоб ними могла цілком 
визначатися гідродинамічна схема руху рідин і газу в пласті. Практична 
цінність такої класифікації полягає в тому, що вона стає основною для 
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наукового підходу до проблеми разробоки, органічно пов'язаної з усіма іншими 
її елементами. Це дає можливість застосовувати до вирішення проблеми 
фізичні закони, яким підкоряється рух рідин і газів в пористому середовищі... ». 
Нижче ми покажемо, що подібні вимоги не можна виконати, якщо вважати, що 
існують тільки два режими газових покладів - газовий і водонапірний.Дійсно, в 
пластах при відборі флюїдів і відповідному зниженні тиску завжди починають 
проявлятися численні процеси і явища, що визначають рух флюїдів: 
гідростатичний натиск води, пружне розширення газу, води і порід, 
геостатичний тиск, фазові перетворення, гравітаційні і інерційні сили, капілярні 
ефекти, десорбція газів та ін. Якщо не виділити визначаючі сили, пов’язані з 
цими процесами, то класифікація виявиться безпредметною - всі поклади 
матимуть один «комплексний» режим. Точно врахувати всі чинники 
неможливо. У більшості випадків прояв одного-двох з них настільки значний, 
що іншими можна знехтувати. У різних родовищ домініючими можуть бути 
різні чинники, зокрема для газових покладів, що залягають на невеликих 
глибинах, це пружне розширення газу і натиск вод. Для родовищ, що залягають 
на великих глибинах, до числа важливих факторів включають деформацію 
колекторів при зниженні пластового тиску, явища ексфільтраціі, вплив процесів 
ретроградної конденсації та ін. Однак по інерції ще й зараз нерідко говорять 
тільки про два режима – газовий і водонапірний, а до факторів, які впливають 
на режим покладів, не відносять фазові перетворення. 

Так, в книзі С. Н. Закірова і Б. Б. Лапука [4, с. 17] читаємо: «Під режимом 
газового родовища розуміється характер прояви рухаючих сил в пласті, що 
обумовлює приплив газу до вибоїв свердловин. Існує два режими газових 
родовищ: газовий і водонапірний». Таке формулювання неповне. Воно не 
враховує вищенаведеної вимоги А. П. Крилова, що характеристики режиму 
повинні бути настільки повні, щоб ними могла цілком визначатися схема руху 
рідин і газу в пласті. У ній говориться тільки про приплив газу, тоді як до 
вибою газових свердловин поряд з газом рухаються вода (в різних формах) і 
конденсат. Наявність цих рідин істотно позначається на умовах розробки та 
експлуатації газових родовищ. Немає в цьому формулюванні і вказівки на 
вплив деформації пласта. 

Насправді режим визначає не тільки умови припливу газу до свердловин, а 
й зміна стану газоносного горизонту в процесі розробки і умови просування з 
нього флюїдів (газ, вода, конденсат). 

При розробці у зв'язку із зміною пластового тиску проходить 
впровадження законтурних вод, ущільнення і зменшення потужності 
газоносних і водоносних прошарків продуктивної товщі, випадання 
вуглеводневого конденсату, зміна в'язкості газу, випаровування води, що 
міститься в газоносному горизонті, витискання її з водонасичених прошарків, 
зміна складу сірководню, розпад газогідратів і т. д. 

У різних родовищах зазначені процеси протікають неоднаково і мають 
різне значення. Так, у приурочених до пісковиків газових покладах з невисокім 
тиском зниження останнього не веде до зміни першочергового газонасиченого 
об’єму, а також проникності пласта у привибійній зоні. Тим часом в 
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тріщинуватих осадових комплексах, що залягають на великій глибині, 
зниження тиску пластових флюїдів завдяки змиканню тріщин докорінно змінює 
емність і проникність порід. Витискання води з глин непомітно для пластів з 
малим тиском і істотно для горизонтів з СГПД. Подібні приклади можна було б 
продовжити. 

У зв'язку з викладеним можна дати наступне формулювання режиму: 
режим газового покладу, що експлуатується визначається енергетичним 
балансом флюїдів, які знаходяться у продуктивному пласті і породах, що їх 
вміщають; з режимом пов'язано прояв сил руху і опору руху флюїдів; він 
обумовлює тиск, фазовий стан флюїдів в покладі і зміну структури скелету 
порід продуктивного горизонту; режим залежить від геології району і умов 
розробки. 

Існує сім основних типів режимів газових покладів (див. таблицю 1). 
Знання режимів і їх кількісних показників потрібно при підрахунку запасів 
газу, для розуміння процесів в газовому покладі, що експлуатується і, 
відповідно, для складання обґрунтованих проектів розробки родовищ і проектів 
облаштування газових промислів, оскільки режим визначає умови експлуатації 
родовищ і кількість енергії, що сприяє вилученню газу і нафти з пласта. 

Класифікація режимів у відомій мірі є умовна. Зазвичай вони змішані, що 
характеризуються наявністю елементів декількох режимів, але з переважанням 
одного. 

На режим великий вплив мають темпи розробки. Теоретично, якщо 
родовище експлуатувати нескінченно довший час, то майже для всіх покладів 
режим був би жорсткий водонапірний, так як вода встигала б заміщати газ, 
який відбирається. 

Під час обговорення класифікації режимів можливе виникнення  
заперечення проти виділення додаткових режимів і утвердження, що їх можна 
звести до основних - газового і водонапірного. Наприклад, що при розширенні 
одного з покладів внаслідок взаємодії з сусіднім режимом буде газовим, а в разі 
застосування заводнення - водонапірним. Дійсно, якщо мати два близькі 
поклади і один з них експлуатувати, то при неактивній законтурненій воді 
система з двох покладів буде розроблятися як би при газовому режимі - 
загальний тиск буде понижуватись пропорційно відбору. Однак все це стає 
ясним і може бути розраховано лише тоді, коли відомі дані про обидва поклади, 
а якщо один з них ще не відкритий, то ми, не думаючи про можливості 
взаємодії, просто не зрозуміємо, що відбувається з першим покладом. Саме 
взаємодія може відбуватися по-різному, наприклад газ може перетікати 
струменево у поклад, що експлуатується або ж може переміщатися вода через  
перемички. В останньому випадку в експлуатованому покладі буде як би 
водонапірний режим. 

Режими ущільнюючого газового (і нафтового) пласта і внутрішній 
водонапірний, звичайно, не можна віднести ні до газового, ні до звичайного 
водонапірного, бо тут домінуюча сила - це навантаження вище залягаючих 
порід. Механізм і умови її прояву, докорінно відрізняються від пружності газу і 
гідростатичного напору. При штучних режимах працюючими агентами також 
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Таблиця 1 
Класифікація режимів газових покладів 

Режим і домінуючі рушійні 
сили 

Характеристика режимів роботи продуктивних пластів и 
умов експлуатації покладу 

Газовий режим. Пружнє 
розширення газу 

Незмінний об’єм газонасичених порід. Зниження тиску, 
пропорційне відбору газу. Обводнення свердловин не 
відбувається 

Водонапірний режим. 
Гідростатичний напір і 
пружність водонапірної 
системи, що вміщує газовий 
поклад 

Впровадження контурних і (або) підошовних вод. Темпи 
впровадження змінюються в часі і по площі, але об’єм 
газового покладу весь час зменшується. Тиск газу спочатку 
може знижуватися майже пропорційно відбору газу, потім 
відставати від відбору, а на кінцевій стадії навіть і зростати. 
Свердловини послідовно обводнюються і виходять з ладу 

Режим ущільнення 
(деформації) колекторів. 
Гірський тиск стискаючий 
колектори 

Найбільш активно проявляється в щільних тріщинуватих 
породах. Зменшується проникність і відповідно дебіт при 
збільшенні депресії. Зменшення тріщинуватої (і 
газонасиченої) пористості може становити 50% і більше. 
Крива відбору - тиск відхиляється догори. Можливо, але не 
обов'язково, впровадження в поклад води і обводнення 
свердловин 

Внутрішній водонапірний 
режим. Гірський тиск і 
зростаючий перепад тиску між 
водонасиченими про- 

шарками (глин з СГПД) і 
тиском в газоносних пластах 

Надходження води в газоносні прошарки відбувається з 
сусідніх ущільнюючих глинистих прошарків в межах всього 
об’єму газоносного горизонту (ексфільтрація). Воно 
починається тільки після значного зниження тиску газу - 
приблизно 20 МПа. Поступове збільшення припливу води у 
свердловини по всій площі родовища. Зниження пластового 
тиску газу таке ж, як і при звичайному водонапірному 
режимі, але відхилення кривої відбору - тиск починається 
тільки після значного зниження тиску. Контурні води 
можуть бути неактивні 

Режим і домінуючі рушійні 
сили 

Характеристика режимів роботи продуктивних пластів и 
умов експлуатації покладу 

Режим прошарувато-
лінзовідних скупчень. 
Складне поєднання сил, що 
діють при газовому, 
водонапірному і 
внутрішньому 
водонапірному режимах 
 
 
Група режимів взаємодіючих 
покладів 
 
 
 
Група штучних режимів 

Надходження води у свердловини з окремих 
водонасичених лінз і прошарків може відбуватися з самого 
початку експлуатації і в будь-якій частині газоносного 
горизонту. У крайових зонах припливи води іноді 
інтенсивні. В процесі розбурювання і експлуатації 
дренований газовий об’єм збільшується, тому крива 
відбору-тиск відхиляється догори 
Надзвичайна різноманітність руху флюїдів в залежності від 
характеристик взаємодіючих покладів і умов їх розробки. 
Можливі перетікання газу, зниження тиску без 
експлуатації, збільшення об’єму  покладу. Звичайні 
кардинальні зміни у часі 
Різноманіття впливу на поклад. Приклад: сайклінг-процес 
газоконденсатних покладів, різні методи розробки газових і 
газоконденсатних покладів з нафтовими облямівками. 
Закачування і відбір вод з газоконденсатних горизонтів та 
ін. Зменшення і збільшення об’ємів газових покладів. 
Корінні зміни у часі 
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є газ, вода або нафта, та це аж ніяк не означає, що режим пласта газовий або 
водонапірний. Чи можна говорити, наприклад, що газоконденсатний поклад, 
що розробляється методом сайклінг-процесу, експлуатується при газовому 
режимі, тому що рушійною силою є газ, що закачений в пласт. Розробка 
нафтових родовищ з підтримкою тиску шляхом закачування води, звичайно, 
відрізняється від природного водонапірного режиму, незважаючи на один і той 
же робочий агент. 

Не зупиняючись на характеристиках газового і водонапірного режимів, 
оскільки вони достатньо висвітлені в літературі [4, 5, 6, 11, 14], викладемо 
особливості решта. 

Режим ущільнених (що деформуються) колекторів. При цьому режимі в 
результаті зниження тиску флюїдів під впливом гірського тиску пористість і 
особливо проникність газоносного пласта істотно зменшується. Явище 
властиве всім колекторам, але різко воно проявляється в породах з 
тріщиноватою пористістю, а іноді і в пухких пісках. При локальному зниженні 
пластового тиску в привибійній зоні тріщинна проникність може зменшуватися 
настільки, що зі збільшенням депресії дебіти свердловин падають. 

При зниженні пластового тиску у всьому об’ємі деформованого 
газоносного колектора крива відбору - тиск буде підніматися завдяки 
зменшенню газонасиченого об’єму, яке в колекторах з тріщинною пористістю 
може скласти 50% і більше. Підошовні і контурні води при цьому частіше 
залишаються нерухомими або просуваються у газову покладі і обводнюют 
свердловини. Цей режим найбільш детально вивчений для нафтових покладів 
Грозненського району і Ставропілля, приурочених до трещінуватих 
верхньокрейдяних вапняків [1, 9]. У цих вапняках, недивлячись на високу 
пористість матриці (в середньому 22%), нафта знаходиться тільки в 
тріщинуватій пористості, середні значення якої складають 1,7%. Тонка 
пористість матриці заповнена водою. Дослідження поведінки вапняків при 
зміні ефективного тиску (різниця між геостатичним і пластовим тисками) 
показало, що при ефективному тиску 40 МПа тріщинна пористість зменшилася 
на 82%, а проникність на 99%. 

Лабораторні дані можуть відрізнятися від природних, але ясно, що при 
зниженні пластового тиску колекторські властивості тріщінуватих порід 
істотно змінюються і для них стисливість має більше значення, ніж прояв 
газового і водонапірного режимів. Ефективний тиск тут - домінуюча сила. 

Взаємодія газових покладів, розташованих в одному пласті або що входять 
до складу багатопокладного родовища, неодноразово розглядалося в літературі 
[4, 7, 13], але вона не вважалось виявом особливого режиму. Однак наявність 
газових покладів, розташованих поблизу того що розглядаються, має 
позначитися на енергії і на русі флюїдів в пласті. При цьому можуть 
спостерігатися істотні відмінності в режимі роботи покладу від характерного 
для газового або водонапірного. 

Цьому режиму властива різка відмінність поведінки покладів в залежності 
від взаємного розміщення, співвідношення запасів, термінів і темпів їх 
розробки, а також від геологічних і гідрогеологічних особливостей 
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продуктивного горизонту. Останні два фактори, зазвичай, визначають 
можливість або неможливість взаємодії близько розташованих покладів. 

Експлуатація малого родовища практично не впливає на велике. Навпаки, 
розробка покладу з великими запасами значно позначається на малому. Так,    
В. П. Савченко встановив, що на Кірюшкінскому родовищі, відкритому через 
кілька років після початку експлуатації сусіднього Ново-Степанівського 
родовища, ГВК знизився і нахилився в бік останнього на 10 м. Збільшення 
об’єму покладів неможливо, ні при якому природному режимі, крім режиму 
взаємодіючих покладів. 

Взаємодія покладів на родовищах Угерсько і Більче-Волицькому 
вивчалося багатьма дослідниками [7]. Встановлено, що вперше з них надійшло 
4,4 млрд. м3 газу. Це позначилося на падінні тиску і швидкості підйому ГВК в 
обох покладах. 

Важливою відмінністю режиму взаємодіючих покладів від інших є те, що 
при ньому може змінюватися напрямок руху флюїдів в залежності від термінів і 
темпів їх розробки - приплив може замінитися відтоком. При вивченні даних 
експлуатації перших покладів можна отримати вказівку на присутність 
сусідніх, ще не відкритих. 

Взаємодія покладів, розміщених у різних пластах на одному родовищі, 
вивчено недостатньо. Приклади перетоків газу і води з пласта в пласт відомі, 
часто вони обумовлені негерметичністю свердловин [13]. Разом з тим велика 
кількість дослідників переконані в тому, що багатопокладні родовища 
формуються завдяки перетокам газу з пластів з високим тиском в пласти з 
низьким. 

Режим взаємодіючих покладів нерідко виявляється спільно з 
пружньоводонапірним, але загальна пружна ємність продуктивного горизонту 
частіше визначається енергією стиснутого газу групи газових покладів, а не 
води і породи. Так наприклад, водонапірна система XVI пласта Угерського 
родовища володіє малою енергією, тому що тут розвинені екрануючі розриви. 

Для встановлення режиму взаємодіючих покладів важливий аналіз 
геологічних і гідрогеологічних умов всіх відомих в даному районі газових 
родовищ і вивчення можливості наявності покладів на сусідніх площах. Дані, 
наприклад, спостерігаючих і п’єзометричних свердловин можуть вказати на 
незвичайну поведінку ГВК або тисків. Велике значення мають розрахунки 
матеріального балансу системи взаємодіючих покладів. Методику, розрахунків 
запропонував ще Е. М. Мінский [7]. Подальший розвиток із застосуванням 
ЕОМ і аналогових моделей вона отримала в роботах С. Н. Закірова і                  
Б. Б. Лапука [4]. Якщо фактичні дані розробки відрізняються від 
розрахункових, слід перевірити припущення про можливість впливу сусіднього 
відомого або передбачуваного газового покладу. Багато прикладів взаємодії 
нафтових покладів при розробці приводить Ю. П. Гаттенбергер [2]. Режим 
взаємодіючх покладів може проявлятися настільки різноманітно, що 
правильніше сказати, що це група режимів взаємодії. 

Особливості режиму прошарово-лінзовидних скупчень описані                   
А. Л. Козловим і І. С. Павлюхом [8]. Тому лише відзначимо, що для них 
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характерний тільки слабкий приплив у покладі контурної води або відсутність 
такого при можливості помітного припливу води з окремих примхливо 
розміщених водоносних лінз і прошарків. Деякі дослідники [3] вважають, що ці 
скупчення мають газовий режим. Однак за багатьма показниками він суттєво 
відрізняється від газового. Експлуатаційні свердловини на родовищах цього 
типу тривалий час експлуатуються з водою, але не обводнені повністю. 
Система розташування свердловин, порядок спостережень за водою, заходи 
боротьби з обводненням свердловин тут повинні бути абсолютно іншими, ніж 
при звичайному водонапірному або газовому режимі. 

Особливості прояви «внутрішнього» водонапірного режиму розглянуті в 
ряді робіт [3, 12]. Зазначимо, що прошарувато-лінзовидні скупчення з цим 
режимом, відомі в глибокозалягаючих горизонтах неогену Передкарпаття, 
описані А. Л. Козловим і І. С. Павлюх [8]. Теоретично цей режим розрахований 
італійськими дослідниками (Д. Кєрічі і ін.). Він, безсумнівно, заслуговує 
виділення в особливий тип, так як для нього характерно інтенсивне 
надходження води в газоносні і нафтоносні прошарки при відсутності 
впровадження контурних і підошвенних вод. Надходження вод за рахунок 
витискання з водонасичених алевритистих і глинистих прошарків в газоносні 
відбувається практично в об’ємі всього покладу. Важливою особливістю 
«внутрішнього» водонапірного режиму є те, що інтенсивний приплив води в 
газонасичені колектори починається тільки після значного зниження тиску газу 
- у відомих нам прикладах на 10 - 40 МПа. 

Штучні режими. При розробці багатьох газоконденсатних, 
газоконденсатних-нафтових і більшості нафтових родовищ застосовуються 
різні методи впливу на поклади, які докорінно змінюють енергетичний ресурс 
продуктивного пласта. Проводиться закачування газу, води, здійснюються 
теплові процеси. На ряді родовищ споруджуються підземні сховища газу. 
Поширеним випадком штучного режиму є розробка газового родовища з 
нафтовою облямівкою. Тут можуть бути різні варіанти: експлуатація газової 
шапки з супутнім видобутком нафти, експлуатація нафтової облямівки з 
консервацією газової шапки або з відбором газу для забезпечення постійного 
положення ГНК, експлуатація газоконденсатної шапки із застосуванням 
сайклінг-процесу і видобутком нафти та ін. 

При сучасному розвитку народного господарства водонапірні системи, до 
яких приурочені газоносні горизонти, можуть піддаватися надто інтенсивному 
впливу і крім заходів, пов'язаних з потребами газової промисловості. У ряді 
районів, наприклад, проводиться закачування в глибокі горизонти різного роду 
промислових стоків. Дуже велика кількість вод, що залишається після 
вилучення йоду і брому. Води газоносних горизонтів можуть 
використовуватися для різних потреб. 

Заключення і висновки. Раціональна розробка і економічна експлуатація 
газових, газоконденсатних і нафтогазових родовищ можуть бути здійснені 
тільки за умови врахування як основних процесів і сил, визначаючих 
фільтрацію всіх флюїдів в продуктивному пласті, так і опорів цього руху. 
Відповідно, розуміння початкових режимів продуктивних пластів і їх змін в 
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часі є однією з найважливіших завдань вивчення родовищ на всіх стадіях 
розробки. 
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Анотація. В роботі розглядаються температурні умови родовищ 

Внутрішньої зони Передкарпатського прогину та Скибової зони Карпат. На 
основі електротермометричних досліджень охарактеризована пластова 
температура і її зміни в процесі розробки родовищ. Це дозволило оцінити 
величину зміни температури в пластах не тільки в продуктивній частині 
розрізу, а й у вищезалягаючих пластах. Доведено, що зниження температури 
пластів в процесі розробки родовищ призводить до зміни вологості глинистих 
порід в пристовбурній зоні свердловини. Такі умови є сприятливими для 
виникнення тектонічного зсуву в глинистих породах, що в свою чергу 
відбивається на технічному стані свердловин. 

Ключові слова: геотермічний ступінь, геотермічний градієнт, вологість 
порід.  

Abstract. The article discusses the temperature conditions of fields of an 
Internal zone of the Precarpathian deflection and Skib zone of the Carpathian area. 
Based on the elektrotermometrical research described reservoir temperature and it 
changes in the process of mining. It is possible to estimate the value of the 
temperature change in the reservoirs not only in the productive part, but also in the 
overlying layers. It is proved that the decrease of the temperature of reservoir in the 
development leads to a change of humidity of clay rocks in near-wellbore zone. These 
conditions are favorable for the occurrence of a tectonic shift in the clay rocks, which 
is reflected in the technical condition of wells. 

Keywords: geothermal degree, geothermal gradient, humidity of rocks. 
Вступ. 
Розробка більшості нафтових родовищ Внутрішньої зони 

Передкарпатського прогину та Скибової зони Карпат проводиться з 
підтриманням пластового тиску шляхом закачування витісняючих агентів 
низької температури (t=7-250). Складна насувна тектоніка, літолого-фаціальна 
невитриманість порід по площі та розрізу, багатопластовість нафтових 
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покладів, різниця термобаричних умов і фізико-хімічних властивостей 
пластових флюїдів нафтоносних пластів призводить до деяких ускладнень при 
видобуванні нафти і газу. 

Огляд літератури. 
Багатьма дослідниками встановлено, що температура значно впливає на 

деформацію порід [1]. Встановлено, що під час експлуатації свердловин 
зменшується температура на вибої свердловин, як показали глибинні заміри, на 
5-170 С. Цілком ймовірно, що такі зміни параметрів покладів можуть призвести 
до деформації оточуючих порід і самого пласта та до зміни фізичних 
властивостей порід продуктивної товщі. 

В праці Л.М. Матвеєнко [2] відзначено, що термічні напруги, які 
розвиваються в надрах при нагнітанні в пласт з метою підвищення нафтовіддачі 
низькотемпературних рідин, а також в процесі переміщення по пласту фронту 
охолодження, можуть викликати тектонічний зсув вищезалягаючих порід. 

Крім того, встановлено, що глинисті породи при вологості більше 10% 
стають високопластичними і майже повністю передають гірський тиск на 
обсадні труби [3]. 

Основний текст. 
Температурні умови залежать від величини глибинного теплового потоку, 

геологічної будови, літології порід, історії геологічного розвитку, 
гідрогеологічних умов тощо. 

В Передкарпатському прогині та прилеглих територіях дуже складні 
температурні умови. Зони сильно і мало прогрітих відкладів співпадають в 
загальних рисах з певними тектонічними елементами: сильно прогрітим 
відповідають депресійні області з великими товщинами осадових утворень, а 
малопрогрітим – інверсійні ділянки з підвищеною щільністю порід. 

В міру занурення пластів, починаючи від Битківського нафтового 
родовища, в північно-західному напрямку до Танявської депресії, геотермічний 
градієнт поступово зменшується, а потім знову збільшується в бік 
Бориславського нафтопромислового району. Якщо аналізувати зміну 
геотермічного градієнту з південного заходу на північний схід, то геотермічний 
градієнт збільшується з одночасним зменшенням геотермічної ступені [4]. 

Термобаричні умови нафтових покладів змінюються як навхрест, так і 
вздовж простягання Бориславсько-Покутської зони. Найвищі пластові 
температури характерні для Бориславської лінії складок, а найнижчі – для 
Спаської (табл. 1).  

Термометричні дослідження свердловин дозволяють оцінити величину 
зміни температури в пластах не тільки в продуктивній частині розрізу, а й у 
вищезалягаючих пластах.  

Подібні дослідження були проведені на багатьох родовищах 
Передкарпаття. Зокрема, в нагнітальних свердловинах Долинського нафтового 
родовища, в яких проведена електротермометрія, відмічалось охолодження 
привибійної зони на 25-300С.  

Зниження температури пластів в результаті закачки туди холодної води 
для підтримання пластового тиску призводить до зміни вологості глинистих 
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Таблиця 1 
Основні термогідродинамічні параметри покладів родовищ 
Передкарпатського прогину та Скибової зони Карпат 

Родовище Основні об’єкти 
розробки 

Початкова 
пластова 
темпера-
тура, 0С 

Геотер-
мічний 

градієнт, 
0С/100м 

Геотер-
мічна 

ступінь, 
м/0С 

Долинське менілітовий 75 2,4 42 
манявський 79,5 

Північнодолинське менілітовий 64-79 2,5 40,5 
 еоценовий 75-84   

Орів-Уличнянське Орівський блок 88 2,8 35,7 
Струтинське менілітовий 63 2,9 34 

 еоценовий 65   
Старосамбірське ямненський 89 2,31 43,2 

Гвіздецьке менілітовий 38,85 2,05 48,7 
Пнівське менілітовий 57 2,01 49,7 

Битківське менілітовий 57 2,8 35,1 
Східницьке ямненський 20 2,2 45,4 

Вигода-Витвицьке стрийський (Орівська 
скиба) 

64 2,3 43,4 

стрийський (Берегова 
скиба) 

76 2,28 43,9 

 
порід в пристовбурній зоні свердловини. В міру зниження температури 
вологість порід збільшується і лише із збільшенням віддалі від стовбуру 
свердловини наближається до природного значення [5]. Такі умови є 
сприятливими для виникнення тектонічного зсуву в значній області навкруг 
зони зміни фізичних властивостей глинистих порід, що в свою чергу 
відбивається на технічному стані свердловин. 

Заключення та висновки. 
Було проведене вивчення температурних умов родовищ Внутрішньої зони 

Передкарпатського прогину та Скибової зони Карпат. На основі 
електротермометричних досліджень охарактеризована пластова температура і її 
зміна в процесі розробки родовищ. На основі проведених розрахунків виявлена 
закономірність зміни вологості глинистих порід в пристовбурній зоні. Таким 
чином, доведено, що зниження температури пластів в результаті закачки туди 
холодної води для підтримання пластового тиску призводить до певних 
геотехногенних змін.  
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Анотація. В роботі розглядаються використання сучасних екологічних 

технологій в індустрії гостинності; системи сертифікації екологічних 
готелів; критерії відповідності до цих стандартів.  
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Abstract. We consider the use of modern environmental technology in the 
hospitality industry; Environmental certification system for hotels; eligibility criteria 
for these standards. 

Keywords: hotels, ecological, building, energy resources , standart, building 
materials. 

Вступ.  
Готельне господарство є невід’ємною складовою індустрії туризму. 

Популяризація туризму, зокрема активного відпочинку веде до зростання 
готельного бізнесу через збільшення кількості готелів. Разом із тим виникають 
питання конкуренції, які змушують готельєрів всього світу шукати нові 
стратегії їх вирішення.  

Однією із таких стратегій є «зелене будівництво», яке включає поєднання 
заходів, направлених на збільшення енергоефективності будівель, зменшення 
впливу споруди на оточуюче середовище, збереження природного ландшафту 
тощо. Сьогодні «зелені» технології в будівництві – це не тільки популярна і 
завжди актуальна тема, але і ефективні технології, які допомагають зберегти 
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ресурси та самостійно виробляти енергію, що вже стає необхідністю. 
Постановка проблеми. 
Останнім часом в усьому світі все більшу популярність завойовують 

екологічні готелі (екоготелі), як інноваційна концепція гостинності, яка 
передбачає дбайливе ставлення до природних ресурсів та навколишнього 
середовища де немає безвідповідального марнотратства води та електроенергії. 
Окремо сам готель не здійснює значного негативного впливу на навколишнє 
середовище. Проте, якщо їх умовно об’єднати, то разом вони можуть бути дуже 
марнотратними і споживати велику кількість ресурсів. Зогострення цих 
проблем, пов’язаних з розвитком індустрії гостинності, стало поштовхом для 
розвитку екоготелів. 

Літературний огляд. 
Результати численних соціологічних досліджень і опитувань показують, 

що мешканці розвинених країн світу схильні віддавати перевагу саме таким 
готелям, які проявляють турботу про довкілля і природні ресурси. Насамперед 
мова йде про готелі, які побудовані в екологічно чистих місцях [3]. Як, правило, 
місце може бути недалеко від річки чи озера, у горах, подалі від 
автомагістралей. Дуже важливо, щоб будівельні матеріали, які 
використовуються для будівництва були із екологічно чистих, переважно 
місцевого виробництва матеріалів та підлягали вторинній переробці [5]. 

Але єдиного виваженого підходу щодо визначення поняття «екологічний 
готель», та однозначного переліку критеріїв, яким вони повинні 
відповідати,зокрема у міжнародній практиці, немає. Цьому перешкоджають 
великі розбіжності за низкою вимог щодо сертифікації різними організаціями. 

Перші будівлі, побудовані з використанням екологічно чистих матеріалів 
та технологій, з'явилися у 70-х роках 20 століття у США. Однак широкого 
поширення вони не отримали. Метою будівництва перших екобудинків була 
демонстрація ефективності будівель та їх переваг перед традиційними. 
Поштовхом до активного зведення подібних будинків стала підтримка 
принципів зеленого будівництва на рівні державної влади. 

Уже у 90-х роках 20 століття були розроблені перші «зелені» будівельні 
стандарти (британський BREEAM та американський LEED), які заклали основу 
нового напряму у будівництві. У 2002 році була створена Всесвітня рада з 
екологічного будівництваWGBC (World Green Building Council). За допомогою 
такої організації можна було вплинути на міжнародний ринок нерухомості і 
впровадити у будівництво екологічну систему оцінки будівель та розробити 
спеціальні освітні програми сприяння розвитку ідей екологічного будівництва в 
усьому світі. У даний час до складу WGBC входить більше 90 рад, які 
працюють в різних країнах.  

Зокрема у різних країнах світу на сьогоднішній день існує багато 
незалежних систем сертифікації: LEED (США); Green Globe (Канада); Living 
Building Challenge; Beam (Гонконг); BREEAM (Великобританія, ЄС); CASBEE 
(Японія); Creen Mark Scheme (Сінгапур); Green StarSA (ЮАР); Pearl Rating 
System for Estidama; DGNB (Німеччина, ЄС). 

Відомий стандарт LEED (The Leadershipin Energy & Environmental Design, 
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у перекладі «Керівництво по енергоефективному і екологічному 
проектуванню») є національним стандартом США для проектування 
високопродуктивних стійких будівель. В цьому стандарті розроблена 100-
бальна система сертифікації за п’ятьма основними категоріями: місце для 
екологічного будівництва, ефективність водокористування, енергія і атмосфера, 
матеріали і ресурси, якість середовища в приміщеннях. Додатково можна 
отримати ще 6 балів за інноваційність і дизайн та 4 бали за регіональну 
пріоритетність. Ця система сертифікації існує із 2000 року, за якою було 
сертифіковано близько 70 тис. будівель [1].  

Наступним, найбільш відомим, є стандарт екологічної ефективності 
будівель BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment 
Method), який розроблено в 1990 році британською компанією BRE Global. За 
цим стандартом сертифіковано приблизно 200 тис. будівель у 50 країнах, а 
зареєстрованих до оцінювання перебільшує один мільйон.  

Свого часу найкращі екоготелі світу були відкриті у Швейцарії, 
Великобританії, Чехії та ПАР. Яскравим тому прикладом є готельні 
підприємства, про які мова піде далі [1, 2]. 

Готель Forum Homini в Африці, проект якого вирізняється зеленими 
дахами, що створюють умови для збереження тепла у приміщеннях протягом 
зими та охолоджують внутрішній простір влітку, зменшуючи потребу в 
електроенергії на 75%. 

Park Hotel в Індії. Його 250 номерів мають фасад із перфорованого металу. 
Він є немов би сонячним щитом, який зменшує надходження тепла із зовні, що 
істотно знижує витрати на кондиціювання. До того ж, в даному готелі 
передбачена система, яка очищає стічні води, ще до їх зливу у каналізаційну 
систему міста. 

Екологічний готель в Китаї, у якого основним будівельним матеріалом є 
бамбук. У будівлі працюють системи збирання дощової води та її очищення, 
яку використовують у санвузлах та для поливу. А вода для ванних кімнат 
нагрівається за допомогою фотогальванічних елементів, встановлених на даху 
будівлі.  

У солом’яному готелі Швейцарії, несучою конструкцією є солом’яні 
блоки, у поєднанні із деревом, камінням і глиною. Технологія будівництва 
такого екоготелю полягає у тому, що на полегшений фундамент на гвинтових 
палях зводиться каркас із клеєного бруса, куди згодом укладаються солом’яні 
блоки, які формують стіни за обов’язкової умови максимального їх ущільнення. 
Далі на солом’яну поверхню стіни наносять шар штукатурки і покривають 
вогнезахисною фарбою. Утворений шар штукатурки завширшки 4 см надає 
стінам пожежостійкості до 1,5 години, що цілком відповідає вимогам пожежної 
безпеки. Крім того солом’яний блок є одночасно і хорошим звукоізоляційним 
матеріалом і клімат контролем.  

Екоготель Chateau Mcely в Чехії всього за годину їзди від Праги. Цей 
п’ятизірковий готель унікальний у тому, що є одним із небагатьох володарів 
«зеленого» сертифікату Євросоюзу. Під час дощу вода збирається, а потім 
використовується для поливу саду. Річкова вода ретельно фільтрується до 
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такого стану, щоб була придатною для вживання. Сміття відправляється на 
переробку. Незважаючи на те, що основним джерелом електроенергії є сонце, 
екоготель не позбавляє гостей звичних зручностей для статусу 5 зірок. 

Основна частина. 
В індустрії гостинності України розвиток екологічних готелів є 

перспективним напрямком. Зокрема, в останні роки відбулися серйозні 
зрушення в сфері екологічної сертифікації  закладів готельного господарства 
України. Для об’єднання зусиль профільних організацій, які працюють в 
області «зеленого будівництва», створена «Українська Рада із Зеленого 
Будівництва» (Ukrainian Green Building Council, UaGBC), яка є суспільною 
організацією. Разом із тим в Україні немає реалізованих проектів, які були б 
сертифіковані за однією із таких систем оцінки як BREEAM, LEED, DGNB. 
Зокрема відомо про три зареєстрованих українських проекти у базі даних 
LEED, але жоден із них не пройшов сертифікацію. В Україні будівлі, 
побудовані за екотехнологіями є, але поки це поодинокі проекти. Серед них є 
енергоефективний готельний комплекс «Ковчег» на горі Мегура у Покутсько-
Буковинських Карпатах з автономною енергосистемою (енергія сонця і вітру)та 
поодинокі індивідуальні житлові екобудинки. 

Окремої уваги заслуговують сучасні екологічні технології, що використані 
при будівництві та функціонуванні екоготелю «Ковчег» .Готель "Ковчег" 
побудований на висоті 1313 метрів і має повністю автономну енергетичну 
систему. Електроенергією готель забезпечують 3 вітрогенератори і 6 сонячних 
панелей загальною потужністю 6 кВт, а гарячою водою – сонячний тепловий 
колектор із 70 трубок. Система енергоживлення побудована таким чином, що 
уразі різкого спаду виробництва струму (немає вітру, хмарна погода), то у 
роботу вмикається резервний дизель-генератор. У відпочинковому комплексі 
«Ковчег» діє система утилізації відходів на основі ензимних препаратів, а 
твердопаливний котел забезпечує функціонування унікальної теплої підлоги. 
Водозабір чистої гірської води здійснюється з місцевого джерела.  

За такий розумний підхід гірський екоготель "Ковчег" в 2011 році 
відзначено сертифікатом першого ступеню - "Екологічно відповідальне 
господарювання". Ще один екологічний сертифікат готель має у відповідності 
до системи управління і якості надаваних послуг тимчасового розміщення 
(проживання) екологічним критеріям, відповідно до вимог міжнародного 
стандарту ISO 14024. 

Якщо у Європі або інших розвинутих країнах стандарти будівництва і 
експлуатації екоготелів відомі, то в Україні таких норм ще немає. Зокрема 
немає і єдиного чіткого формулювання того, що називається «екобудівлею». 

Розглянемо основні критерії, згідно яких готелі можна віднести до 
екологічно чистих: 

- висока екологічна стійкість; 
- залежність від навколишнього природного середовища; 
- внесення вкладу на захист природи; 
- облік культурних особливостей місцевості; 
- економічна віддача для місцевого співтовариства. 
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Для того щоб відповідати даним критеріям готельні підприємства 
обов’язково повинні дотримуватися базових вимог: 

- використання засобів для чищення і пральних порошків із нетоксичних 
для здоров’я компонентів; 

- обов'язкова наявність окремих номерів для відпочиваючих, які палять; 
- постільна білизна та матраци повинні бути виготовлені з натуральних 

органічних матеріалів (переважно із 100% органічної бавовни); 
- використання енергозберігаючих технологій (енергозберігаюче 

освітлення); 
- отримання енергії на основі відновлюваних джерел енергії, таких як 

сонячна енергія або енергія вітру; 
- приготування їжі з натуральних органічних продуктів, у тому числі 

вирощених в місцевих умовах та заборона використання одноразового посуду; 
- наявність системи природного кондиціювання та вентилювання повітря 

(без використання кондиціонерів); 
- слідкувати за сортуванням відходів та сміття і відправляти їх на 

переробку; 
- будувати споруди та оздоблювати приміщення тільки з екологічно чистих 

будівельних матеріалів; 
- економія води за рахунок повторного її використання для технічних 

потреб (вода може використовуватися кухнею, лазнею, пральнею, для саду та 
озеленення) та надавати проживаючим у готелі джерельну чисту воду. 

«Зелене будівництво» поєднує два напрями, незалежних між собою, це 
дороге житло з прогресивними технологіями і, водночас, економія 
енергоресурсів з відновлюваними джерелами енергії. Екоготель, як інноваційна 
концепція гостинності, має ряд особливостей, якими він відрізняється від 
звичайного готелю. 

По-перше, будівництво «екологічних» готелів повинно здійснюватись на 
територіях віддалених від промислових зон та місцях із непорушним 
природним ландшафтом. Під час складання генерального плану об’єктів 
потрібно враховувати особливості місцевого рельєфу: берег моря, підніжжя 
гори, край лісу, який буде визначати розташування будівель готелю. 
Обов’язково при проектуванні будівлі необхідно проводити екологічні 
дослідження ділянки для будівництва: стан ґрунту, повітря, рівень радіації, 
шуму (для міських забудов чи мало віддалених від них), електромагнітну 
поведінку, а для гірської місцевості ще й сейсмічність. 

По-друге, у сучасних умовах екологічною можна рахувати тільки ту 
будівлю, в якій застосування синтетичних будівельних і оздоблювальних 
матеріалів зведено до необхідного дозволеного мінімуму. Тому, екобудівлі не 
повинні завдавати шкоди природі на етапі будівництва та під час експлуатації 
та мешканцям у період проживання. Зокрема будівлі повинні бути 
енергоефективними і мати незалежні автономні системи життєзабезпечення. 
Однією з таких особливостей є використання альтернативних джерел енергії. 
Найчастіше в якості таких виступає сонце, вітер, вода та інше. У цьому випадку 
основний вклад в енергоефективність вносить комплексне застосування якісних 
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теплоізоляційних рішень (наприклад матеріали із кам’яної вати) для суттєвого 
зниження тепловтрат через стіни, покрівлю та фундамент, а для економії енергії 
– на дахах будівель встановлювати сонячні колектори [4]. 

До важливих екоскладових будівель відносять виважену архітектурну 
концепцію та інноваційність дизайну. Дуже важливо на етапі проектування 
враховувати максимальне використання природного освітлення, як 
максимально комфортного для людини: панорамні вікна, еркери, відкриті 
огородження, а також органічне поєднання природних оздоблювальних 
матеріалів, що створюють комфортний інтер’єр. 

Проблема використання екологічних будівельних матеріалів в будівництві 
почала широко обговорюватися громадськістю відносно недавно. Однією з 
причин пильної уваги до цієї теми стали факти звернення до лікарів людей зі 
скаргами на головний біль, нудоту, подразнення очей та іншими різними 
алергічними проявами. Усіх пацієнтів об’єднує одне – проживання в нових або 
нещодавно відремонтованих оселях з використанням неекологічних 
будівельних матеріалів [5]. 

Проте на сьогоднішній день існує практика використання малодостовірної 
інформації про екологічну безпеку будівельних і оздоблювальних матеріалів, а 
в деяких випадках вона і зовсім відсутня. До екологічних матеріалів можна 
віднести тільки ті, що відповідають таким критеріям, як: 

- екологічність добування і підготовки сировини (відновлюваність 
ресурсів, можливість повторного застосування, мінімальне забруднення 
середовища); 

- екологічність технології виробництва матеріалів і виробів (мінімальне 
забруднення середовища і кількість відходів); 

- екологічність виробів під час експлуатації (формування сприятливого 
мікроклімату у приміщеннях, відсутність необхідності використання 
неекологічних матеріалів при монтажі, відсутність яких-будь забруднень 
середовища, довговічність і ремонтопридатність); 

- екологічність утилізації по закінченню терміну експлуатації (простота і 
повнота утилізації при мінімальних затратах енергії, в тому числі перероблення 
на паливо тощо). 

Таким чином екоготелі – це готелі майбутнього, які призначені 
підтримувати стан природного середовища, виховувати в суспільстві 
екологічну свідомість та відповідальність, а відвідувачі можуть отримати 
здоровий і чудовий відпочинок у гармонії із природою. 

Висновки. 
Виходячи з цього можна впевнено говорити про те, що екоархітектура і 

екодизайн активно впроваджуються в життя готелів і ресторанів, а споживачі 
готові оплачувати «чистий» туризм. Все це показує екологічність цієї галузі 
достатньо привабливою як з погляду турботи про довкілля, так і з точки зору 
архітектурного інтересу. 

Не дивлячись на те, що ринкові ціни на послуги екоготелів достатньо 
високі і на ряд негативних факторів, пріоритетом у цьому, перш за все, має бути 
збереження навколишнього середовища, здоров’я населення країни та  
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нормалізація екологічного стану довкілля. 
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