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Анотація. Проведено лабораторні дослідження вмісту йоду і брому в водах 
Краснокутського і Розпашнівського родовищ. Встановлено досить високі концентрації йоду 
і брому що дозволяє зробити висновки про доцільність промислового видобутку цінних 
компонентів. 
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Вступ. В процесі експлуатації родовищ України, свердловини поступово 

обводнюються, тобто вміст пластової води в свердловинній продукції зростає і 

може досягати 80%. Існують свердловини, продукція яких обводнена до 95 – 

98%.  Пластові води являють собою складну багатокомпонентну систему. Вони 

містять мінеральні солі – хлористий натрій NaCl, хлористий кальцій СаСl2, 

хлористий магній MgCl2, причому часто у великих кількостях (200 тис. мг/л 

води і більше), механічні домішки. До найбільш поширених методів утилізації 

пластових вод відносяться їх очищення та подальше повторне використання 

для технологічних потреб в системах підтримання пластового тиску або для 

приготування бурових розчинів і розчинів реагентів. Однак пластові води 

можуть містити значну кількість цінних для народного господарства 

компонентів. Перед тим як прийняти рішення щодо утилізації пластових вод 

проводять визначення кількості мікроелементів у пластових водах. 

Дослідженням  вмісту йоду, брому у  водах родовищ нафти або газу 

присвячені роботи Білоніжки П.М.[3],  Будзиновської, Т.К. [4], Бабкіної О.А. 

[5] та ін. На думку О.П. Виноградова, накопичення йоду в підземних водах  



родовищ та значний вміст йоду в них пов’язаний  з історією утворення нафти та 

газу. 

Основний текст. Метою роботи  є  проаналізувати вміст мікроелементів в 

пластових водах Краснокутського і Розпашнівського родовища. Дослідити  

поклади родовища з підвищеним вмістом іонів йоду. 

Більша частина території Полтавщини (північна і центральна) розташована 

в межах Дніпровсько-Донецької западини. Вона,має досить складну геологічну 

будову. В її складі в межах Полтавщини виділяють південно-західний відносно 

пологий борт та відділену серією розломів і опущену центральну частину 

(палеорифт, або Доно-Дніпровський грабен). Межу південно-західного борту й 

грабену Дніпровсько-Донецької западини проводиться по лінії Пирятин – 

Хорол – Білики, яка приблизно відповідає глибині залягання кристалічного 

фундаменту – 1500 м [2]. 

Різні глибини залягання вуглеводнів, а значить різний тиск, температура та 

інші геологічні умови сприяли утворенню газоконденсатних, газових, 

нафтогазоконденсатних родовищ. Краснокутське родовище розташоване в 

північній частині Дніпровсько-Донецького артезіанського басейну в районі 

Харківської області у 20 км від м. Краснокутськ. В розрізі родовища водоносні 

горизонти зустрінуті свердловинами у відкладах від четвертинних до 

нижньокам'яновугільних. Мінералізація підземних вод цих водоносних 

комплексів складає 0,7 ‒ 0,9 г/л, склад вод гідрокарбонатний натрієвий [2].  

Досліджували вміст мікроелементів у пластових водах Краснокутського 

родовищ (таблиця 1).  В пластових водах свердловини №1 вміст йоду відсутній, 

однак у водах присутній бром 45 ‒ 53 мг/л. У пластових водах свердловини №9 

виявлено вміст йоду близько 20 мг/л. Вміст брому згідно [1] ‒ 536 мг/л. 

Досліджено вміст мікроелементів у пластових водах Розпашнівського 

родовища. Розпашнівське родовище в гідрогеологічному відношенні 

розташоване в центральній, найбільш зануреній частині Дніпровсько-

Донецького артезіанського басейну та характеризується повнотою 

гідрогеологічного розрізу. Водоносні горизонти у розрізі родовища приурочені 



до відкладів кайнозою, крейди, юри, тріасу, пермі, верхнього та середнього 

карбону. 

Таблиця 1 
Хімічний склад підземних вод розташування Краснокутського 

родовища 
Номер 
свердловини 

Інтервал 
випробування, 
м 

Густина, 
г/см3 

Вміст 
йоду, 
мг/л 

Вміст 
брому 
згідно 
[1], мг/л 

rNа/rСl 

1 1944-1960 1,087 відсутній 53 0,87 
1 2078-2048 1,097 відсутній 45 0,89 
9 2612-2628 1,157 20 536 0,74 

 

Водоносними є, головним чином, піщано-алевритові породи, а в деяких 

частинах розрізу ‒ тріщинуваті карбонатні породи. 

Грунтові води у межах родовища, приурочені до антропогенових 

суглинків. Напірні водоносні горизонти з прісними водами розвинуті у пісках 

та пісковиках новопетрівсько-берекського, межигірсько-обухівського, 

бучацького, сеноманського та нижньокрейдяного віку. Водоносний горизонт, 

що приурочений до пісків новопетрівсько-берекського ярусу, використовується 

для технічного водопостачання промислу і бурових. Дебіти води тут досягають 

120 м3/добу при зниженні рівня 10 м. Залягає цей горизонт на глибинах 55-120 м. 

Досліджували вміст мікроелементів у пластових водах Краснокутського та 

Розпашнівського родовищ (таблиця 1,2). Із проведеного аналізу за вмістом 

компонентів пластових вод виявлено, що Розпашнівське і Краснокутське 

родовища є перспективними для застосування технології вилучення йоду з 

пластової води. 

Таблиця 2 
Хімічний склад підземних вод розташування Розпашнівського 

родовища 

Горизонт Густина, 
г/см3 

Уміст 
йоду, 
мг/л 

Уміст 
брому 
згідно [1], 



 
 

 

 

 

Вміст йоду на родовищі склав більше 20 мг/л. Також перспективним є 

вилучення брому з пластових вод. Вміст брому на Розпашнівському родовищі 

понад 925,46 мг/л. 

Висновки. Пластова вода є джерелом цінних мікрокомпонентів, а саме 

йоду та брому.   

Встановлено, що пластові води зі свердловини №1 Краснокутського 

родовища можна віднести до бромних (вміст брому не менше 25,0 мг/л), а зі 

свердловини №9 до йодо-бромних (брому не менше 25,0 мг/л, йоду не менше 

5,0 мг/л). Пластові води Розпашнівського родовища також можна віднести до 

йодо-бромних.  
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Abstract. Stratal water is the source of microcomponents, such as iodine and bromine. The 

article deals with laboratory studies of iodine and bromine content in the waters of Krasnokutsk 
and Rozpashnivsk fields. The mineralization of water Krasnokutsk field of these aquifer complexes 
is 0.7-0.9 g/l. The composition of water is sodium bicarbonate. Found that stratal water from well 
number 1 Krasnokutsk field can be attributed to bromine (the content of bromine not less than 25.0 
mg / l). Stratal water  from the well number 9 to iodine-bromine (bromine not less than 25.0 mg / l, 
iodine not less than 5.0 mg / l). Stratal water of the Rozpashnivsk field can also be attributed to 
iodine-bromine. Very high concentrations of iodine and bromine have been established, which 
allows us to draw conclusions about the expediency of industrial extraction of valuable 
components. 

 
Key words: microcomponent, water, concentration, iodine, bromine 
 
References:  
1. Atlas rodovyshch nafty i hazu Ukrayiny [Atlas of oil and gas fields of Ukraine]: 6 tons / 

Goal. Ed. M. M Ivanyuta - Lviv: Center of Europe, 1998. 
2. Bandurina O.V.(2014) Analiz umistu mikroelementiv u plastovykh vodakh 

Krasnokutsʹkoho rodovyshcha [Analysis of the content of trace elements in the reservoir waters of 
the Krasnokutsky deposit]// Collection of scientific works (branch mechanical engineering, 
construction) - Poltava: PoltNTU, 2014. - Vip. 1 (40). - P.343 - 348. 

3. Bilonizhka, P.M.(2009) Yod u pidzemnykh vodakh naftonosnykh baseyniv yak pokaznyk 
orhanichnoho pokhodzhennya nafty [Iodine in underground waters of oil basins as an indicator of 
organic origin of oil] / P.M. Bilonizhka // Visnyk of Lviv University. - Whip 23 - 2009. -c 121 - 
125. 

4. Budzinovskaya, T.K.(1989) Tendentsyy razvytyya yodobromnoy promyshlenosty [Trends 
in the development of iodine-bromide industry] / T.K. Budzinovsky, V.P. Gordienko // 
Khymycheskye tekhnolohyy y ynzhynyrynh proyzvodstv neorhanycheskykh soedynenyy yoda, 
broma y marhantsa.  [Chemical technologies and engineering of production of inorganic 
compounds of iodine, bromine and manganese]. ‒ 1989. ‒ No. 7. - P. 3 ‒ 5. 

5. Babkina O.A. (1998) Ékoloho-balʹneolohycheskye svoystva yodo-bromnykh myneralʹnykh 
vod v vostochnoy chasty Voronezhskoy oblasty [Ecological and Balneological Properties of Iodine-
Bromine Mineral Waters in the Eastern Part of the Voronezh Region] / O.A. Babkina // Voprosy 
rehyonalʹnoy ékolohyy [Questions of Regional Ecology]: Theses. doc. III Region. scientific and 
technical conf. - Tambov: Tambov. state Unt., 1998. - P. 44 - 45. 

Стаття відправлена: 24.11.2018 р. 

© Михайловська О.В., Ганнус А.В. 


