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Проблема генезису вуглеводнів і формування їх покладів, що в свою чергу
визначає їх розміщення в нафтогазоносних басейнах (НГБ), має крім
теоретичного передусім практичне значення. Часто вирішення цієї проблеми
відображає суб’єктивні погляди дослідників на походження нафти і природного
газу, чи то виходячи з осадочно-міграційної гіпотези, чи мінерального
мантійного їх генезису.
Головним доказом генерування осадочними породами нафтогазових
вуглеводнів є переважна приуроченість їх родовищ до цих порід та певна
аналогія у складі вуглеводнів розсіяної органічної речовини і нафти.
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нафтопродукуючими можуть бути відклади будь-якого літологічного складу, які
вміщують органічне речовину (ОР) в яких би палеогеографічних або геохімічних
умовах вони не формувалися. Проте виконана на сьогодні значна кількість
досліджень з метою виявлення ознак, які б дозволяли впевнено діагностувати
нафтопродукуючі товщі, не дало змоги встановити чіткі межі за більшістю
параметрів (літологічними особливостями порід, умовами нагромадження осадів,
характером геохімічних фацій, кількістю ОР та їх типу, термодинамічними
умовами надр, стадіями метаморфізму ОР тощо) між нафто продукуючими і
ненафтопродукуючими породами.
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формування виявлених нафтогазових покладів з наявністю в нафтогазоносних

басейнах специфічних нафтогазопродукуючих товщ, як наприклад, бітумінозних
відкладів менілітової світи Карпат, доманікового горизонту Волго-Уралу,
доманікітів Прип’ятсько-Дніпровського регіону, баженівської світи Західного
Сибіру, бітумінозної майкопської світи Криму та Передкавказзя тощо.
Присутність у цих відкладах нафтогазових покладів разом з піролітичними
дослідженнями за методикою Рок-Евал та іншими геохімічними даними дало їм
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нафтопродукуючу і нафтогазоакумулюючу систему. При цьому вказується на те,
що утворення їх покладів зумовлено процесами, які відбувалися тільки в межах
осадочного покриву без врахування всього комплексу геолого-геохімічних,
гідрогеологічних, мінералогічних, палінологічних та інших матеріалів.
Однак, вказані дослідження не сприяли розробці ефективних критеріїв
прогнозування нафтогазоносності, яке б передувало її прямому відкриттю
шляхом буріння пошукових свердловин. На сьогодні безпосередній зв’язок з
катагенезом процесів первинної міграції і формування покладів вуглеводнів
уявляється недостатньо переконливим. Сучасний вміст бітумоїдів у породах
також не може бути однозначним показником генерації, а тим більше еміграції
із них вуглеводневих компонентів. Виходячи тільки з ролі катагенезу в
нафтогазонагромадженні, важко пояснити, чому при близьких формаційних,
структурно-тектонічних, геотермічних умовах аналогічні за морфогенетичними
особливостями і характером екранування типи пасток вміщують поклади
вуглеводнів, а інші – непродуктивні, або у формаційно однотиповій товщі при
вищевказаних умовах у пастках вміщуються різного фазового складу
вуглеводневі або невуглеводневі (діоксид кисню, азот тощо) гази.
Отримані за останні роки матеріали [2] свідчать також про необхідність
перегляду традиційних уявлень на формування бітумінозних товщ та їх ролі в
утворенні нафтогазоносності осадочних басейнів. Стало ясно, що відтворення
особливостей утворення кременистих бітумінозних товщ і формування
нафтогазоносності регіонів їх поширення не можливо без врахування
тектонічно-геодинамічних процесів, пов’язаних з верхньою мантією Землі.

Вказані товщі в термобаричних умовах їх залягання можуть розглядатися тільки
як резервуари для нагромадження алохтонних вуглеводнів, що надходили із
високотемпературних зон земної кори або верхньої мантії.
Характерною особливістю нафтогазоносних басейнів (НГБ) є наявність
геодинамічно обумовлених наскрізьформаційних флюїдопровідних систем, які
пронизують також і бітумінозні товщі. Вони приурочені (О.Ю. Лукін, 1990) до
ділянок взаємоперетину глибинних розломів і контролюють просторово-часові
парагенетичні
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гідротермальної

мінералізації. Електронно-мікроскопічними дослідженнями структури порового
простору бітумінозних товщ Т.Т. Клубовою (1988) виявлено, що утворення в
них покладів вуглеводнів відбувалося за рахунок вертикальної міграції у
попередньо розущільнені породи [1].
До основних показників, що вказують на формування нафтових покладів
за рахунок вертикальної міграції згідно [1] можна віднести:
1) однорідність складу нафт багатопластових родовищ незалежно від
стратиграфічної приуроченості та глибини залягання (В.Л. Плужнікова, 1984;
В.В. Колодій, В.К. Солодков, 1988; Б.Й. Маєвський, 1988; Г.П. Курбський, 1987,
тощо);
2) відсутність впливу ступені катагенезу ОР на фазовий стан і склад
вуглеводневих покладів (Б.Й. Маєвський, 1994; Л.М. Кучма, 2000);
3) наявність у нафтах рослинних мікрозалишок із більш давніх відкладів
(Г.П. Шкребта, 1966; К.Р. Чепиков, А.Н. Медвєдєва, 1963 та ін.);
4) наявність конденсаційних низькомінералізованих вод на багатьох
продуктивних площах, які за сольовим складом різко відрізняються від
гідрохімічного

фону.
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(В.В. Колодий, 1975) з вертикальною міграцією вуглеводнів по розривах і
переносом вод у пароподібному стані з наступною конденсацією в сприятливих
термобаричних умовах;
5) гідрохімічну інверсію і строкатість хімічного складу пластових вод
продуктивної частини розрізу. Води структур, в яких відсутні промислові

скупчення вуглеводнів або їх запаси незначні, як правило характеризуються
однаковим хімічним складом. Просторовий взаємозв’язок глибинних лужних
вод та вуглеводнів обумовлений спільністю умов утворень цих флюїдів і
сумісною вертикальною (субвертикальною) міграцією в найбільш активні
геотектонічні періоди із надр у верхні горизонти осадочного чохла.
Гідрохімічні аномалії пов’язані не тільки з покладами вуглеводнів, але і з
шляхами міграції із глибинних зон Землі;
6) наявність у розрізах родовищ нафти і газу водонасичених горизонтів, що
перешаровуються з продуктивними відкладами;
7) високу насиченість вуглеводневими газами і нафтовими компонентами
пластових вод у приконтурних частинах вуглеводневих покладів, тоді як при
віддалені від контурів насичення вод вуглеводневими компонентами різко
падає і у пластових водах у значній кількості присутній азот;
8) наявність ореолів підвищених вмістів рідкісних і розсіяних хімічних
елементів (Ni, Cu, Mo, Co, Zn, Mn, Ag, Sz, Rb, Cs тощо) у приконтурних
підземних водах нафтових і газових родовищ, у яких з віддаленням від контуру
нафтогазоносності вміст цих елементів зменшується, інколи аж до повного їх
зникнення
9) наявність підвищених концентрацій гелію, водню і ртуті в продуктивних
горизонтах, а також поліметалічної мінералізації в асоціації із вуглеводневомінеральними тріщинними утвореннями;
10) наявність газорідинних вуглеводневих включень в епігенетичних
мінералах тектонічних тріщин, температури гомогенізації яких досягають
понад 200-300°С;
11)
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нафтогазових родовищ вуглеподібних піробітумів (керитів, антраксолітів),
температури утворення яких перевищують 200-300°С;
12) наявність на одному стратиграфічному рівні в однотипних літологофаціальних умовах як вуглеводневих, так і невуглеводневих (азотних,
вуглекислих) покладів (наприклад, у Панонському, Карпатському, Волго-

Уральському та інших регіонах). Наявність значних концентрацій кислих газів
у складі вуглеводневих покладів на глибинах понад 1,5-2,0 км, де практично
виключаються окиснювальні процеси, пояснюється їх сумісною міграцією з
глибинних земних сфер;
13) покращення колекторських властивостей порід внаслідок поступлення в
них
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розчиненню цементного матеріалу продуктивних пластів. За межами ВНК, як
правило, погіршуються ємнісно-фільтраційні властивості порід-колекторів
внаслідок закупорювання порового простору мінеральними речовинами.
Вивчення просторового розміщення запасів вуглеводнів показало, що
максимальні їх концентрації приурочені до площ, що прилягають до місць
взаємоперетину глибинних розломів. На багатопластових родовищах, до яких
приурочені

основні
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колекторських властивостей на різних стратиграфічних рівнях переважно
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тріщинуватих зон. У зонах тріщинуватості і подрібнення відзначається і
підвищена бітумінозність порід, включно і відкладів фундаменту. При цьому
склад бітумоїдів порід фундаменту має певні ознаки подібності з вуглеводневим
складом нафт [5].
Нафтогазові поклади, як правило характеризуються значно більшими
пластовими температурами (до 20-30°С) в порівнянні з близько розміщеними
непродуктивними структурами. При цьому часто спостерігається пряма
залежність між запасами вуглеводнів і тепловими потоками. Геотермічним
картуванням виявлено “затягування” ізотерм у зонах основних тектонічних
порушень.
У нафтогазовій геології стало традиційним розглядати формування
покладів нафти і газу як процес концентрації розсіяних у породах і пластових
водах вуглеводнів. Однак, на сьогодні задовільного механізму первинної
міграції вуглеводнів та їх концентрації в поклади не виявлено. Більше того,
експериментальними дослідженнями зразків бітумінозних менілітових порід

Передкарпаття та їх літологічного аналогу – порід баженівської світи Західного
Сибіру встановлено, що кількість у них водорозчиненої органічної речовини
(ВРОР) при температурі близько 80°С є дуже незначною (0.007-0.017 г/л). Дані
тонкошарової хроматографії свідчать, що бітумоїди з водних екстрактів
представлені переважно ароматикою (до 36%) і асфальтенами (близько 20%).
Метано-нафтенові вуглеводні, що є основною складовою нафт, складають
незначну частину (до 10-16%). Окрім цього ВРОР збагачена сірковміщуючими
сполуками (меркаптанами, бенз- і дібензтіофенами), сумарна кількість яких
перевищує інколи 12%, що є не характерним для нафт вказаних регіонів. У
бензиновій фракції карпатських нафт на відміну від ВРОР переважають
метанові (54-58%) і нафтенові (31-35%) вуглеводні [1, 6].
Загальний вміст ВРОР в діапазоні температур від 20 до 150°С змінюється в
незначній мірі і лише при підвищенні температури від 150 до 200°С
спостерігається

значне

її

збільшення.

Наведені

експериментальні

дані

узгоджуються з відповідними дослідженнями [7] бітумінозних майкопських і
аптських відкладів Центрального Передкавказзя, які приймають участь в
геологічній будові Азово-Чорноморського регіону. Таким чином, результати
експериментів

показують,
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водорозчиненому стані із бітумінозних відкладів може відбуватись тільки при
високих (понад 200-250°С) температурах. Проте для кожного конкретного
випадку визначити обсяг вуглеводнів, які пов’язані з ОР бітумінозних товщ, є
неможливим.
На основі зміни по розрізу пористості, кількості витисненої при ущільненні
води і максимально можливої ВРОР, що виносилась в 1 м3 води, підраховано
приблизну кількість ВРОР, які могли витягнутися поровими водами з глинистих
бітумінозних порід менілітової світи. Ця величина настільки менша від уже
розвіданих запасів нафти в Передкарпатському прогині, що не може бути і мови
про формування відомих нафтових родовищ за рахунок ВРОР і латеральної
міграції [1].

У процесі вторгнення глибинних високотемпературних парогазорідинних
флюїдів під високим тиском може інтенсифікуватися фізико-хімічна взаємодія
їх з ОР земної кори. Відомо, що гази за певного тиску стають розчинниками
рідких вуглеводневих сполук (С.Л. Закс, М.І. Гербер, С.М. Білецька та ін.) і
сприяють їх вилученню з ОР осадових товщ. Дослідження бітумінозності
неподрібнених порід з подальшим довилученням екстракту із подрібнених
порід, показали, що значна частина бітумоїдів знаходиться в закритих порах.
Масштабність цих процесів також є ще не визначеною, оскільки і тут
виникають дискусійні питання, що не мають однозначного вирішення. Так, поперше,
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парогазорідинні
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легкоміграційних каналах (розломах, тріщинах, зонах розущільнення, породахколекторах) і вступають у взаємодію з ОР осадових товщ на незначній площі,
що значно обмежує відповідно і обсяг розчинених у них вуглеводневих сполук.
Про це свідчать електронно-мікроскопічні дослідження структури порового
простору бітумінозних товщ, якими виявлено [7], що утворення в них покладів
ВВ відбувалося за рахунок вертикальної міграції у попередньо розущільнені
породи.
Численні молекули нафти за розмірами співрозмірні з каналами порового
простору (П.А. Вітерспун, І.Л. Мархасін, Е.А. Галямова та ін.), що не сприяє
проходженню молекул через канали. Молекули нафти, особливо складні,
володіють великою здатністю до сорбції. У поровому просторі утворюються
надмолекулярні
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Експериментальні роботи (В.М. Березін, В.С. Яригіна, Н.А. Дубровіна, Т.П.
Сапронова, С.Г. Шведова та ін.) показують, що в реальних колекторах
адсорбується значна кількість вуглеводнів. Б. Тіссо і Д. Вельте наводять
приклад, коли в процесі фільтрації високомолекулярних алканів через
мікропори в 50 нм кількість алканів зменшилась на 97 %. У результаті можна
прийти до висновку, що нафта розсіється в колекторі, пройшовши декілька
порових об’єктів, рівних об’єму нафти [8].
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нафтоматеринських порід у колектори вони піддаються значному впливу на них
бактерій. Видовий склад бактерій (біоценоз), виявлений в нафтових і пластових
водах нафтогазових родовищ, показує на їх можливість існування в широкому
діапазоні температур і тисків. Нині існують докази окиснення вуглеводнів за
участю анаеробних бактерій. Геохімічними наслідками цих процесів є зміни
складу флюїдів нафтогазових покладів і пластових вод у зоні безпосередньої
взаємодії. Експериментальними дослідженнями (О.А. Арефьева и др., 1978)
з’ясовано, що на 1 м2 площі водонафтового контакту за місяць окиснювалось до
4-20 г нафти. У різних дослідах залежно від хімічного складу нафт і часу
експерименту (3-12 міс) мікроорганізмами було спожито від 8 до 50 % нафти.
Наведений матеріал однозначно свідчить про те, що так звана “мікронафта”, яка
виноситься у водорозчинному стані піддається значному її руйнуванню [9].
Із традиційних уявлень про органічне походження нафти і газу виходить
заключення про процеси генерації вуглеводнів, які розтягнуті на десятки і сотні
мільйонів років за час проходження комплексами материнських порід різних
стадій діагенезу і катагенезу. Проте дані, отримані за останні роки, кардинально
змінили ситуацію і вже в багатьох публікаціях (Б.А. Соколов, А.Н. Гусева, 1993)
розвиваються ідеї про геологічно миттєве формування покладів і навіть про їх
відновлення в процесі розробки [9].
Окрім цього, гіпотеза далекої латеральної міграції розсіяної нафти у формі
газового або водного розчинів та її акумуляції в пастках знаходиться часто в
протиріччі з даними геологічної будови НГБ. Виходячи з гіпотези латеральної
міграції нафтових компонентів у порових водах на сьогодні важко пояснити
утворення гігантських мільярдних скупчень нафти і бітумів типу канадських
(групи Атабаски), Близькосхідних, Венесуельських та інших. У кожному з цих
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потенціали товщ, в яких сформувались поклади вуглеводнів [12].
Сучасне розміщення покладів нафти і газу в НГБ не відображає фактичну
залежність складу вуглеводнів від термобаричних умов, так як назагал в

осадочному чохлі спостерігається значна невідповідність між розміщенням
нафти та газу і глибинними зонами їх утворення [10].
Статистичний аналіз температур газових і нафтових родовищ світу
показує, що частоти їх розподілу повністю ідентичні, а по глибинах залягання
не фіксується ділянок з певним якісним складом покладів [9].
У більшості зон нафтогазонакопичення не відзначається чіткої зміни з
глибиною нафтових покладів газоконденсатними і газовими. Нерівномірність в
розподілі запасів нафти і газу по розрізу контролюється в першу чергу
розповсюдженням у розрізі регіональних покришок-флюїдоупорів. При цьому
велике значення має положення в розрізі нижньої з них. У зв’язку з цим різна
глибина розміщення основного поверху нафтогазоносності пов’язана не з
стадіями перетворення ОР, а з положенням в розрізі нижньої регіональної
покришки.
Основною умовою концентрації нафти та газу в промислових масштабах
незалежно від геоструктурної приуроченості осадочного басейну є активний
тектоно-флюїдодинамічний режим. Найбільша інтенсивність проникнення
глибинних (підкорових і корових) флюїдів і тепла, що сприяли активному
катагенезу ОР та виносу деякої частини вуглеводнів, мали в місцях розлому
земної кори і неотектонічної активності, що проявляється у підвищеній
тріщинуватості осадочного покриву. Такий режим з однієї сторони забезпечує
транспортування вуглеводневих флюїдів, а з другого здійснює вивільнення
порового і тріщинного просторів геологічних тіл від раніше заповнюючих їх
підземних вод і створення, таким чином, у них об’ємів для формування покладів
вуглеводнів [11]. Мігруючи у верхні частини осадочного басейну газорідинна
система диференціюється на шляхах міграції, внаслідок чого виникає відповідна
вертикальна зональність нафтогазоносності. За відсутності в розрізі надійних
флюїдоупорів насамперед втрачаються газоподібні компоненти, а окиснена
нафта і бітуми можуть формуватись у приповерхневих умовах (поклади
бітумінозних пісків) або навіть утворювати скупчення на денній поверхні
(асфальтові озера).

Необхідно також відзначити, що саме в зонах активізації тектонофлюїдодинамічного режиму внаслідок виносу глибинних водню і вуглецевих
сполук може відбуватись неорганічний синтез вуглеводнів та їх міграція у
вищезалягаючі пастки. Можливість абіогенного синтезу вуглеводнів з окремих
елементів (С, Н) або простих хімічних сполук (СО2, СО, Н2О), які вміщуються у
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обґрунтовується у відомих працях Г.Ю. Бойка, Б.М. Валяєва, Й.В. Гринберга,
Г.Н. Доленка, В.О. Краюшкіна, П.М. Кропоткіна, М.О. Кудрявцева, В.Б.
Порфір’єва, Е.Б. Чекалюка та інш. Збільшення кількості знахідок дисперсно
розсіяних бітумів у магматичних і гідротермальних утвореннях, зв’язок яких
дуже важко обгрунтувати з біогенною ОР осадочних порід, підтверджує
можливість неорганічного синтезу вуглеводнів у природі [12]. Можливість
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експериментальними дослідженнями, так і теоретичними розрахунками.
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(И.И. Кулакова, А.П. Руденко, 2003) синтез усіх групових компонентів нафти
(нормальних алканів, ізоалканів, нафтенів, ароматичних вуглеводнів) із СО, СО2
і Н2 при 200–500 °С і 60–80 атм на біфункціональних каталізаторах на основі
оксидів металів і глин, силікагелю, оксиду алюмінію і цеолітів [8].
Прийнято вважати, що всі РОР в осадочних товщах є продуктом біосфери,
тобто органічними залишками тваринного і рослинного світу. Між іншим
значна частина ОР порід представлена різними бітумоїдами, що має інший
характер (алохтонний). Сьогодні є очевидним суміщення ендогенної та
біогенної природи вуглецевої речовини в так званих нафтоматеринських
породах [2].
Дослідження НГБ показало, що наявність бітумів і вуглеводневих речовин у
гідротермальній мінералізації не обмежена осадочними породами, а в однаковій
мірі вона спостерігається і в породах фундаменту. При цьому наявність
вуглеводневих сполук не можна пов’язати з певними мінеральними асоціаціями
або з типом вміщуючих порід. Це дозволяє вважати, що присутність

вуглеводневих речовин серед гідротермальних мінералів не випадковий факт,
обумовлений місцевими причинами, а є однією із характерних рис
гідротермального процесу.
На сьогодні нагромаджено значний матеріал, в якому розглядаються
підводні вуглеводневовміщуючі та металоносні гідротермальні системи.
Температури таких гідротерм досягають 350-636°С, а глибини океану над ними
до 2000-5300 м.
Значно більший об’єм нафти в осадках, що виповнюють дно океану в
місцях підводних виходів гідротерм, у складі яких виноситься велика кількість
вуглеводнів, у порівнянні з кількістю вуглеводнів, що могли утворитись за
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В.О. Краюшкіна (1992), на користь неорганічного походження цієї нафти [13].
Фактичні матеріали вказують на те, що гідротермальні системи за період
своєї діяльності виносять значні маси нафтових вуглеводнів, які беруть участь
у седиментогенезі та ранньому діагенезі і утворенню донних осадків збагачених
бітумінозними компонентами [1].
Наявний геологічний матеріал свідчить, що в межах багатьох морських і
океанічних басейнів в результаті тектоно-сейсмічних рухів утворюються значні
просочування вуглеводнів у субмаринних умовах. Класичними районами
підводних просочувань вуглеводнів є узбережжя Мексиканської та Перської
заток, Карибського моря і Арктики. Дослідженнями їх дна виявлено наявність в
донних осадках різних бітумних тіл та включень нафти [14].
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згадувався ще Д.І. Менделєєвим як приклад синхронного нагромадження нафти в
осадках, що приводить до утворення горючих сланців. Ця думка була підтримана
М.О. Кудрявцевим (1973). Ця ідея заслуговує подальшого дослідження не тільки в
наслідок значної кількості різновидів горючих сланців в природі, але і в наслідок
того, що сьогодні спостерігається природне забруднення нафтою деяких басейнів,
яке приводить до захоронення нафт у донних мулах разом з біогенною ОР [15].

Переконливим доказом надходження перших порцій бітумів у складі
гідротермальних розчинів під час формування бітумінозних доманікових осадків
Волго-Уральського регіону можуть служити включення нафтидів у таких
ранньодіагенетичних тонкозернистих мінералах, як кальцій, халцедон, фосфорити
кальцію та каолініту. Найбільш ранні новоутворення кремнезему, мають форму
глобул, сильно пігментовані бітумом. Із-за великої кількості бітумів відклади
втратили здатність до подальших перекристалізаційних перетворень. Бітуми в
основній масі вапняків мікро-і тонкозернистої будови мають різні розміри і
конфігурації: від дрібних (0,01-0,5 мм) каплевидних утворень до досить великих
(від декількох міліметрів до 1,0-1,5 см) включень та прожилків (К.Р. Чепиков и
др., 1982). У цей же час вапняні осадки, в яких відсутні бітуми або вміщують їх у
незначній кількості, зазнали значної та неодноразової перекристалізації, про що
свідчить наявність в них безкольорових, майже прозорих автентичних мінералів ІІ
і ІІІ генерації [2].
Макроскопічна ОР бітумінозних відкладів менілітової світи представлена
розсіяними і концентрованими формами [2]. Концентрована форма ОР
представлена згустками, лінзочками і мікропрошарками, які залягають по
нашаруванню
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прошарків, інколи спостерігаються численні округлої форми пластичні та крихкі
асфальт-асфатитові включення (рис. 1).
Поряд з останніми зустрічаються лінзовидні вуглеподібні речовини, які
відносяться до піробітумів керит-антраксолітового типу (рис. 2). Вміст
бітумінозної маси в окремих туфогенних пісковиках і алевролітах досягає 4050 %. Наведені дані вказують на те, що в складі гідротермальних флюїдів разом з
кремнеземом та рудогенними елементами у менілітовий басейн виносились
різнометаморфізовані бітумінозні речовини, які осідаючи на морському дні,
приймали участь у формуванні осадків з сингенетичними включеннями ОР більш
глибокої вуглефікації поряд з менш перетвореним біогенним матеріалом [2].

Рис. 1. Скупчення пластичних та крихких бітумів округлої форми на
листуватоподібній поверхні бітумінозних аргілітів нижньоменілітової
підсвіти (а) та окреме включення крихкого бітуму (б) (свердловина 4Південний Гвізд, інтервал 3270-3276 м)

Рис.
2. Лінзоподібні включення вищого кериту із світло-сірою облямівкою в
нижньоменілітових бітумінозних породах (свердловина 1-Довбушанка,
інтервал 2655-2658 м)
У відкладах баженівської світи Західного Сибіру ОР зустрічається у вигляді
включень твердої бітумінозної речовини і тонкодисперсних включень, які

просякають мінеральну матрицю. Так у мацератах взірців, відібраних із
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Красноленінського склепіння, в значних кількостях спостерігались чорні
оскольчаті і аморфні включення, які мають відношення до бітумінозності осадків
(С.І. Пуртова, Т.Г. Семочкина, 1984). Інколи цих включень дуже багато [16].
Окрім цього по нашаруванню високобітумінозних порід баженівської світи
на Салимській площі виявлені буровато-чорні прошарки асфальтоподібних
бітумів, що найбільш імовірно представляють собою залишки окисленої нафти.
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поширена на дуже великій території північного сходу Сибірської платформи.
Ця товща виділена в куонамську світу, в якій чітко відокремлюються
мікроскупчення бітумів. Прикладами таких бітумів є плівки, присипки і кірки
асфальтів і асфальтитів у горючих сланцях і кремнисто-карбонатних породах у
розрізах по річках М. Куонамка, Росторгуй тощо. Макропрояви асфальтасфальтиту у вигляді темно-бурої плівки і примазок виявлені на поверхні
листуватих горючесланцевих відкладів куонамської світи. Консистенція
бітумів – від в’язкої до твердої. Такі бітуми пов’язані також з порами і
тріщинами вапняків, що межують з прошарками високобітумінозних сланців.
Товщина бітумних нальотів-кірок досягає 1,5-5,2 мм і вони належать до класу
асфальтитів [17].
Наведені дані разом з іншими матеріалами дають нам [3] підставу
принципово по-новому підходити до питання формування високобітумінозних
товщ та їх участі в процесах нафтогазоутворення, тому що наявність підвищеної
концентрації бітумоїдів у них аж ніяк не дає підстав вважати вказані товщі
нафтогазопродукуючими в умовах кондуктивного теплопереносу. Навпаки,
високобітумінозні товщі, як це показано вище, можуть утворюватись з участю
вуглеводневих речовин, що виносилися в складі гідротермальних систем у
субмаринних умовах.
З глибинними газогідротермальними флюїдами, окрім вуглеводневих
речовин, надходять і важливі біоелементи (С, Р та ін.), які в зоні фотосинтезу

сприяють бурхливому біологічному розвитку, подібно областям апвелінгу.
Біопродукція фотосинтезу, потрапляючи в придонні умови, просякається
продуктами газогідротермальних систем, в тому числі і бітумінозними
компонентами і разом з мінеральними речовинами водного басейну утворює
єдиний органомінеральний породний комплекс, збагачений бітумінозними і
рудними компонентами [1].
Сьогодні серед сучасних гіпотез нафтогазоутворення, які розробляються в
аспекті біогенно-осадової гіпотези, все більше з’являються уявлення, що
обгрунтовують необхідність враховувати велику роль енергії і речовини
глибинних зон Землі, а саме геофлюїдодинамічна концепція Б.О. Соколова
(1997), геосинергетична концепція природних вуглеводнево-генеруючих систем
О.Ю. Лукіна (1999), осадово-неорганічна гіпотеза І.І. Чебаненка (2000) та ін.
Згідно поглядів цих вчених, потоки глибинних флюїдів активізують процес
нафтогазоутворення і вилучення вуглеводнів із ОР осадових товщ і сприяють
формуванню їх скупчень [18, 19, 20].
Таким чином, вищенаведений матеріал вказує на те, що сьогодні генезис
вуглеводнів і формування їх покладів слід розглядати з врахуванням наступних
поглядів. По-перше, це те, що якась невизначена частина вуглеводнів могла
надходити із високотемпературних (понад 200-250°С) зон перетворення ОР у
періоди активізації деструкції земної кори та інтенсифікації крізькорового
переміщення глибинних флюїдальних систем.
По-друге, в зонах розвитку деструкції земної кори і виносу глибинних
водню і вуглецю може при певних термобаричних умовах відбуватися
неорганічний синтез вуглеводнів.
Виходячи

саме

з

цих

позицій

можна

вважати,

що

райони

нафтогазонагромадження в осадочних басейнах, як правило, приурочені до зон
розвитку

глибинних

розломів,

особливо

їх

взаємоперетину.

Найбільш

перспективними в нафтогазовому відношенні є області розвитку рифтогенних
структур, які часто перекриті синеклізними утвореннями або значними
насувами. Більшість родовищ-гігантів приурочені до зон рифтогенезу і колізії

літосферних плит. І рифтогенез і субдукція (обдукція) визначається глибинною
мантійною активністю, яка проявляється у вигляді астеносферного діапіризму і
руху мантійних плюмів у взаємодії з літосферними плитами.
Нині залишилося відкритим питання щодо визначення масштабів
утворення вуглеводневих сполук органічним чи неорганічним шляхом. Проте
утворення гігантських скупчень нафти та бітумів неможливо пояснити тільки з
позиції органічної теорії, як і те, чому основні запаси нафти (понад 80%)
пов’язані з великими тектонічними зонами (Персько-Середземноморською,
Мексикансько-Карибською

і

Зондською)

розпаду

суперконтинентів

у

мезозойсько-кайнозойську еру дрейфу материків. Це свідчить про те, що саме у
межах тектонічно найбільш активних районів літосфери створюються
максимально сприятливі умови висхідної міграції глибинних флюїдів по
“каналах”, які пов’язують земну кору з верхньою мантією – основним
постачальником глибинної речовини. Наявність деяких ознак “біогенності”
нафт можна пояснити [12, 21] тим, що “первісна” нафта, яка є переважно
продуктом мінерального синтезу, в процесі міграції по ослаблених зонах кори,
тріщинах і порах осадочної товщі “вимиває” з органічної речовини окремі
компоненти, а також піддається [9] бактеріальному та іншим видам
перетворень в наслідок взаємодії з чужорідним органічно-мінеральним
середовищем і набуває природного склад.
Періодична зміна напружень сприяє періодичному відкриттю і закриттю
зон деструкції в тілі фундаменту, що є основним механізмом пульсаційнопослідовної міграції флюїдних вуглеводневих систем глибинного генезису.
Саме глибинні розломи сприяли розвитку в осадовому чохлі численних
структурних форм (пасток) над-між-і прилозломного характеру, системи
тріщин по яких відбувалась субвертикальна (вертикальна) міграція глибинних
вуглеводневовмісних флюїдів. Активізація глибинних парогазофлюїдних
потоків зумовила розущільнення порід, розвиток діапіризму і аномально
високих пластових тисків, які часто фіксуються втратою кореляції на часових
розрізах.

М.К.

Буліним

і

Ю.М.

Еринчеком

(2003)

у

межах

головних

нафтогазоносних провінцій Росії встановлено територіальний зв’язок контурів
нафтогазоносних скупчень з аномальними зонами підвищених швидкісних
характеристик за даними ГСЗ і ТСЗ у верхах мантії на рівні поверхні
Мохоровичича. У глибинних розрізах, під час інтерпретації сейсмічних
матеріалів, спостерігаються геофізичні неоднорідності різного характеру як у
верхній мантії, так і в кристалічній корі під місцями локалізації покладів нафти
і газу. Це, на думку вказаних дослідників, є ”слідами” глибинних тектономагматичних плюмів і інтерпретується з позицій субвертикальної міграції
висхідних продуктів нафтогенезу [29].
Значну роль глибинних розломів у висхідній міграції вуглеводнів
підтверджують метанові «факели» висотою до 600-1000 м на дні Маріанської і
Тонголезької бездн, Карібського і Червоного морів, Каліфорнійської затоки, в
інших

місцях

вздовж

всієї

глобальної

підводної

системи

рифтів

і

трансформних розломів. Достеменно підраховано, що через цю систему
розломів дегазується із верхньої мантії Землі щорічно понад 1,3 млрд. м3
метану і значна кількість космогенного гелію (3He) [22].
Згідно підрахунків Б.М. Валяєва [23] за 500 млн років до поверхні Землі
було винесено приблизно 2,5⋅1022 г легких вуглеводнів (метану і ін.). Це дало
йому підставу стверджувати, що нафтогазонагромадження є всього лише
незначний побічний процес на фоні більш масштабного (у багато тисяч разів)
процесу глибинної вуглеводневої дегазації Землі, під час якого через
стратисферу проходить гігантська кількість вуглеводнів на шляху в гідросферу
та атмосферу.
Наведені вище дані дають змогу зробити висновок про значні перспективи
нафтогазоносності

глибинних

розрізів

земної

кори

та

кристалічного

фундаменту і можливість відкриття у них покладів рідких вуглеводнів. У
більшості нафтогазоносних басейнів верхні структурно-тектонічні поверхи
переважно розвідані і пошуки нафти та газу в глибокозанурених частинах
осадового чохла є новим самостійним напрямком. Необхідно погодитися з

думкою багатьох вчених (В.Б. Порфір’єва, В.О. Краюшкіна, І.І. Чебаненка,
П.Ф. Гожика,

В.П. Клочка,

М.І. Павлюка,

О.Є. Лукіна,

М.І. Євдощука,

Б.Й. Маєвського,), що кожна структура, яка є нафтогазоносною в осадовому
комплексі, за відповідних умов є перспективною для пошуків нафти і газу у
глибокозанурених горизонтах і в тому числі і кристалічних породах фундаменту.
З цією метою необхідний творчий процес перегляду, переінтерперетації
геологічних даних щодо глибинної будови нафтогазоносних регіонів та генезису
вуглеводнів

і

формування

їх

покладів

як

основи

прогнозування

нафтогазоносності глибокозанурених (глибше 5-6 км) горизонтів осадових
басейнів.
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