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ЛІТОЛОГО-ПЕТРОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОРІД ГОРИЗОНТУ В-25-26 

ЮЛІЇВСЬКОГО РОДОВИЩА  
 

Детальне вивчення фізичних властивостей порід-колекторів має особливе значення під час оцінки запасів 
вуглеводнів на всіх стадіях геологічного вивчення надр. 
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ЮЛИЕВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ. Детальное изучение физических свойств пород-коллекторов имеет осо-
бенное значение во время подсчета запасов углеводородов на всех стадіях геологического изучения недр. 
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Першочерговим та найбільш актуаль-

ним завданням геологорозвідувальних робіт 
на території Дніпровсько-Донецької запади-
ни є пошуки та розвідка нових родовищ на-
фти та газу. Найбільш перспективною тери-
торією у відношенні нафтогазоносності є 
середня частина північного борту ДДз. Од-
ним з найбільш відомим родовищем на цій 
території вважається Юліївське. 

В геологічній будові Юліївського ро-
довища приймають участь докембрійські, 
кам’яновугільні, пермські, тріасові, юрські, 
крейдяні, палеогенові та неоген-четвертинні 
відклади. 

За умовами осадконакопичення роз-
критий на площі комплекс пород аналогіч-
ний розрізу сусідніх площ Юліївсько-
Коробочкінського структурного валу. 

Поклади вуглеводнів пов'язані з неве-
ликими брахіантикліналями та тектонічни-
ми блоками, які простягаються низкою з за-
ходу на схід вздовж субширотного скиду 
амплітудою 100-200 м: Мерчиківською, 
Юліївською, Добропільською, Золочівською 
та Караванівською структурами. Загальні 
розміри площі, в межах якої встановлені по-
клади нафти та газоконденсату, становлять 
12,2 × 2,0 км. 

Промислові скупчення вуглеводнів ви-
явлені в породах кристалічного фундаменту 
та кам’яновугільних відкладів, зокрема у 
відкладах нижньовізейського під’ярусу 
(рис.1).  

Промислові концентрації нафти та газу 
у більшості випадків пов'язані з грануломе-

тричним складом порід, що їх вміщують: 
пористістю, проникністю та тріщинуватіс-
тю[1]. 

Детальне вивчення фізико-
літологічних властивостей порід-колекторів 
має особливе значення під час оцінки запа-
сів вуглеводнів на всіх стадіях геологічного 
вивчення надр[2]. 

Утворення нижньовізейського 
під’ярусу неузгоджено залягають на породах 
кристалічного фундаменту[3]. Горизонт В-
25-26 розкритий на гіпсометричних рівнях 
від –3242 м (св. №2) до –3664м (св. №15). 
Його товщина змінюється від 1м (св. №2) до 
12,4м (св. №1-Караванівська). Відклади го-
ризонта представлені аргілітами, вапняками 
та пісковиками. 

Аргіліти темно-сірі, щільні, слюдисті, з 
включеннями вуглистої речовини та дзерка-
лами ковзання. 

Вапняки темно-сірі до чорних, міцні, 
приховано кристалічні, місцями глинисті. 

Пісковики сірі, темно-сірі середньо-
дрібнозернисті, середньосцементовані, з 
вкюченнями вуглистої речовини.  

Продуктивною є об’єднана літологічна 
пачка горизонту В-25-26. Горизонт охарак-
теризований керном в свердловинах №№ 1, 
4, 8, 22. 

Продуктивні відклади цього горизонту 
складені вапняками і пісковиками. За ре-
зультатами літолого-фаціального аналізу  
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Рис.1 Структурна карта по відбиваючому горизонту  Vв3-n(С1V1)
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карбонатні породи представлені пластами 
незначної товщини, часто заглинизованими. 
За результатами гранулометричного аналізу 
пористість вапняків не перевищує 2%. 

За Я.Г. Лазаруком [5] вони формува-
лись в спокійних умовах морського шельфу 
з тонкодисперсних, завислих у воді карбона-
тних частинок. Шаруватість їх масивна, ін-
коли плоско паралельна або слабо хвиляста, 
що вказує на низьку динаміку седимента-
ційних вод. В окремих прошарках зустріча-
ються раковини брахіоподи, пеліципод, чле-
ників кріноідей. Інколи вони досягають 
розмірів у декілька сантиметрів. Ці ракови-
ни розсіяні в глинисто-карбонатній масі і не 
формують скелету породи. Такі вапняки 
можуть бути колекторами в прирозломних 
зонах, де можлива тріщинуватість, або в 
межах локальних підвищень дна карбонат-
ного шельфу, де відкладались чисті вапняки. 
Вапняки-колектори зустрінуті на ділянках, 
де пробурені свердловини №№ 22, 3, 23 ,4. 

  Пісковики, що входять до складу го-
ризонту В-25-26, дрібнозернисті, однорідні з 
прошарками різнозернистих, інколи з галь-
кої та гравієм (св. №8). 

За лабораторними даними, отримани-
ми з гранулометричного аналізу керну, по-
ристість пісковиків змінюється від 2 до 17%. 

За генезисом Я. Г. Лазарук вважає їх 
відкладами стічних течій, тобто підводним 

продовженням рік у морському басейні, що 
транспортували теригенний матеріал з Во-
ронезької антеклізи в напрямку ДДз. Стічні 
течії утворювали вузькі палеодолини прибе-
режного шельфу.  

Горизонт В-26н умовно позначений та 
ідентифікований як базальний горизонт в 
підошві кам'яновугільних відкладів, який 
часто залягає безпосередньо на породах ко-
ри вивітрювання. Базальний горизонт В-26н 
керном охарактеризований в свердловинах 
№№ 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 23 Юліївсь-
кого родовища та № 1-Караванівського. 

Відклади горизонту представлені піс-
ковиком від сірого до темно-сірого кольору, 
кварцовий, різнозернистий від дрібнозерни-
стих алевритів до грубозернистих гравелі-
тів, слюдистий, міцносцементований, тов-
щиною в основному 1- 4 м. Вони місцями 
перем'яті, часто рихлі, вміщують вуглистий 
матеріал. Пористість пісковиків за даними 
керну досягає 15,4 %.В Юліївському та До-
бропільському блоках до цього горизонту 
приурочені газоконденсатні поклади. 

В результаті проведених досліджень 
були охарактеризовані продуктивні горизон-
ти нижньовізейського під'ярусу горизонту 
В-25-26 Юліївського родовища. Встановлені 
закономірності розповсюдження та зроблена 
літолого- петрографічна характеристика по-
рід-колекторів.  
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