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Мета. З’ясувати динаміку процесів катагенезу відкладів силуру в контексті формування нафтогазових 

систем. Методика. Методика включає літолого-фаціальний, мінералого-петрографічний, історико-
катагенетичний та літофлюїдодинамічний аналізи. Результати. З’ясовано просторово-вікові особливості 
розвитку у відкладах силуру (профіль св. Ліщинська-1 – Перемишляни-1 – Балучин-1 – Олесько-1) карбонатного 
(банко-рифова фація), аргілітового (зовнішній та внутрішній шельф) та аргіліто-карбонатного (перехідні фації) 
комплексів. Вивчені основні післяседиментаційні перетворення порід глинистого комплексу, які полягають в 
утворенні кварцу, кальциту, піриту, а також формуванні каверн та тріщин, які у більшості випадків 
сполучаються тонкими каналами, формуючи єдину систему. Встановлено, що протягом палеозою та раннього 
мезозою режим катагенезу силурійських відкладів розглянутих структур був адекватним. Згодом відбулася його 
диференціація, що зумовлено індивідуалізацією розвитку різних тектонічних блоків. На першому циклі 
катагенезу відклади силуру досягли температурних умов головної зони газоутворення. Осередок генерації 
вуглеводнів був розташований у західній частині перетину (район Ліщинської площі), а в межах зони 
вуглеводненагромадження локалізована низка резервуарів літогенетичного типу, формування яких відбулося на 
різних підетапах катагенезу. Основна фаза акумуляції вуглеводнів приурочена до пізньої крейди. В цей час у 
Ліщинсько-Перемишлянській ділянці існував вузол резервуарів різної морфології, генезису та часу утворення. 
Просторова суперпозиція цих резервуарів та наявність різноспрямованої системи тріщин зумовили формування 
єдиної флюїдної системи. В палеогені акумульовані поклади вуглеводнів, зруйновані внаслідок прояву 
регіональної зони розущільнення. Вуглеводневі флюїди мігрували як по латералі, так по вертикалі з можливим 
їх нагромадженням у структурних чи літологічних пастках як у відкладах силуру, так і девону. Наукова 
новизна. Вперше визначена періодизація катагенезу силурійських відкладів, встановлена різниця режиму 
катагенезу на різних тектонічних структурах. Практична значущість. З’ясована стадійність міграції 
вуглеводневих флюїдів, історія формування резервуарів літогенетичної природи, що дозволило оцінити певні 
аспекти перспектив нафтогазоносності силурійського та суміжних осадових комплексів.  

Ключові слова: силур, Волино-Поділля, літологічні комплекси, катагенез, літофлюїдодинаміка, 
резервуари вуглеводнів. 

 

Вступ 

Відклади силурійського віку, які розвинені 
вздовж усієї західної окраїни Східноєвропейського 
кратону розглядаються як перспективні в аспекті 
формування і традиційних, і нетрадиційних покладів 
вуглеводнів. Перші пов’язують із зоною поширення 
вапнякових банко-рифових утворень – потенційних 
каверно-порових природних колекторів; другі – з 
депресійними переважно глинистими нашаруван-
нями, збагаченими органічною речовиною, з яких 
прогнозують поклади «сланцевих вуглеводнів». Ці 
фаціальні зони характеризуються практично субме-
ридіональним простяганням та істотним зростанням 
потужності у західному напрямку [Геолого-петро-
фізична.., 2010; Radkovets, Rauball, Jaremchuk, 2017]. 

Літологічні, мінералого-петрографічні (зокрема 
вміст та ступінь перетворення органічної речовини), 
петрофізичні особливості порід цієї осадової товщі 
досліджені доволі детально [Геолого-петрофізична.., 
2010; Radkovets, Rauball, Jaremchuk, 2017; Дригант, 

2000]. Ці результати в комплексі зі загально-
геологічними даними, дали змогу виділити низку 
перспективних в аспекті «сланцевих» вуглеводнів 
(ВВ) ділянок [Нетрадиційні джерела…, 2013]. 

Втім, ці структурно-речовинні характеристики 
визначені на основі досліджень окремих взірців 
керну, тобто є «точковими» і відтворюють лише 
фрагменти загальної картини, що залежить насам-
перед від повноти відбору керну у конкретних 
свердловинах. Фільтраційно-ємнісні параметри, 
вміст та ступінь трансформації органічної речо-
вини (ОР) є статичними показниками, які 
характеризують сучасний породний стан. 

Для більш аргументованої оцінки нафтогазо-
перспективності силурійського комплексу загалом 
необхідний його аналіз в аспекті формування вугле-
водневих систем. Для цього потрібно з’ясувати літо-
фізичну структуру відкладів (поширення порід-колек-
торів та флюїдоупорів), позиції осередків генерації та 
просторово-часові особливості міграції вуглеводневих 
флюїдів та прогнозні ділянки їх акумуляції. 
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У цій роботі висвітлено результати моделю-
вання літологічної структури силурійської товщі за 
профілем св. Ліщинська-1 – Перемишляни-1 – 
Балучин-1 – Олесько-1, що дозволило виділити 
колекторські та екрануючі горизонти, провести, на 
основі флюїдодинамічної концепції катагенезу 
[Григорчук, 2010], історико-катагенетичні рекон-
струкції та локалізувати осередки генерації, резер-
вуари літогенетичного типу, визначити напрямки 
міграції вуглеводневих флюїдів на різних етапах 
геологічного розвитку цієї ділянки Західної окраїни 
Східноєвропейського кратону. 

Мета 

Встановити на основі флюїдодинамічної концеп-
ції катагенезу історико-генетичні особливості 
формування порід-колекторів та резервуарів ВВ, 
динаміку їх генерації та міграції у відкладах силуру 
Волино-Поділля. 

Методика  

Літологічне розчленування розрізів свердловин 
проведене шляхом інтерпретації результатів геофі-
зичних (радіоактивний каротаж) методів їх дослід-
ження. Виділення літологічних комплексів здійсню-
валися на основі відповідної типізації відкладів по 
розрізах свердловин. Шліфи порід досліджувалися під 
полояризаційним мікроскопом Carl Zeiss Jena.  

Оскільки розвиток літофлюїдних систем розгля-
дають із позицій флюїдодинамічної концепції 
катагенезу, для кращого розуміння матеріалу, 
представленого в статті, коротко зупинимось на 
основних положеннях концепції та термінах, які 
використовуються далі у тексті. 

Флюодінамічна концепція катагенезу обґрунтовує 
його циклічну природу, згідну з етапністю текто-
нічного режиму, вплив якого на катагенез опо-
середкований особливостями флюїдодинаміки. Відпо-
відно до відомої типізації флюїдного режиму  
[Карцев, 1986], виділяються інфільтраційний та 
ексфільтраційний етапи. Останній складається з 
пасивного та активного підетапів. Цикли катагенезу 
розпочинаються інфільтраційним або ексфільтра-
ційним пасивним підетапом (домінування низхідних 
рухів) і завершуються ексфільтраційним активним 
підетапом (інверсійні рухи). Періодизація катагенезу 
основана на моделюванні історії занурення відкладів. 

На пасивному підетапі, в зонах інтенсивного 
занурення низькопроникних глинистих відкладів, 
утворювалися ізольовані системи, формувалися 
аномально високі пластові тиски. Внаслідок 
накопичення та неможливості видалення продуктів 
прямих реакцій, процеси перетворення органічної 
речовини та глинистих мінералів гальмувалися 
(явище консервації процесів літогенезу, за терміном 
(Кудельський, 1982). При цьому акмулювалися 
значні запаси флюїдної, теплової та пружної енергії, 
що слугувало рушійною силою міграції флюїдів, 
включаючи вуглеводневі. Вивільнення цієї енергії 
відбувалося на активних підетапах катагенезу 

насамперед завдяки утворенню регіональних 
субгоризонтальних зон тріщинуватості тектоно-
фізичної природи. В ході міграції флюїдів по цих 
зонах формувалися резервуари катагенетичного 
типу, представлені ділянками розчинення мінералів 
як цементу, так і каркасу порід, які екранувалися 
зонами інтенсивного мінералоутворення. 

Результати  
Літологічні особливості відкладів 

Для силурiйської товщі характерне майже 
субмеридiональне простягання чітко виражених 
фацiальних зон та значне збільшення потужності 
стратонів у західному напрямку. Мінімальні значення 
(340–385 м) зафiксованi у східній частині регіону та 
вздовж південно-східної межі Львівського прогину, 
де у розрізах переважають карбонатні відклади, 
максимальні (989–1102 м) – у Передкарпатському та 
центральній частині Львівського прогину, де 
поширені винятково аргіліти [Дригант, 2000]. 

На основі літогенетичної інтерпретації результатів 
геофізичних досліджень свердловин (радіоактивний 
каротаж) побудовані літологічні розрізи відкладів 
силуру по свердловинах Ліщинська-1, Перемишляни-
1, Балучин-1, Олесько-1 (рис. 1).  

 
 

Рис. 1. Літологічні розрізи відкладів силуру. 
Розміщення досліджених свердловин  

та перетину (А) 
Літологія: 1 – аргіліти, 2 – мергелі, 3 – вапняки; 

фаціальні зони (за [Radkovets, 2015]) зі змінами авторів: 
4 – внутрішній шельф, 5 – бар’єрна зона та передовий 
схил, 6 – зовнішній шельф, 7 – мезопелагіаль; 8 – східна 

границя поширення силурійських відкладів;  
9 – свердловини (а), досліджені свердловини та перетин 

(б); 10 – границі фаціальних зон; 11 – Стебницький 
насув; 12 – Карпатський насув 
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Розріз св. Ліщинська-1 характеризується 
домінуванням горизонтів аргілітів (4–35 м) та 
мергелів (1–10 м) з поодинокими прошарками 
вапняків (до 3 м) (табл., див. рис. 1).  

 
Вміст порід у розрізах свердловин 

 

Вміст порід у розрізах (%) 
Свердловини 

Аргіліти Мергелі Вапняки 

Ліщинська-1 65 30 5 

Перемишляни-1 58 39 13 

Балучин-1 34 34 32 

Олесько-1 43 29 28 
 

У східному напрямку спостерігається відчутна 
зміна літологічної структури товщі. Наприклад, 
розріз, розкритий св. Перемишляни-1, можна 
розглядати як перехідний: у його структурі 
збільшується вміст вапняків та мергелів, натомість 
зменшується роль глинистих порід. При цьому 
потужності горизонтів останніх не перевищують 
18–20 м, втім зростає товщина мергельних (до 25–
30 м) та вапнякових (до 14 м) пачок. Останні 
досягають потужності 35–40 м у розрізах св. 
Балучин-1 та Олесько-1. При цьому, якщо у 

першому випадку вапнякові утворення зосе-
реджені поблизу границі нижнього та верхнього 
силуру, то у другому – розвинені у верхніх 
частинах нижнього та верхнього силуру, що 
вказує на певну вікову міграцію фаціальних зон. 

На основі типізації літологічних розрізів 
побудована модель літологічної будови відкладів 
силуру за профілем через згадані свердловини  
(рис. 2). Виділено три основні літологічні комплекси. 
Карбонатний – характеризується вмістом карбонат-
них порід понад 60–70 %, аргілітовий – подібним 
вмістом глинистих порід, аргіліто-карбонатний – 
відрізняється близьким вмістом вапняків, мергелів та 
аргілітів та відносно тонким та частим їх пере-
шаруванням. У фаціальному відношенні істотно 
карбонатний літологічний комплекс інтерпретується 
як банкорифова фація, істотно глинистий – як 
утворення зовнішнього (у західній частині перетину) 
або внутрішнього шельфу (у східній частині), 
аргіліто-карбонатний – представляє собою зону 
фаціальних переходів, яка включає у тому числі і 
шлейфи руйнування біогенних споруд. У літофізич-
ному аспекті, [Григорчук, 2010; Геологія верхньої 
крейди…2013] перша – характеризується доміну-
ванням порових колекторів, третя – тріщинних, а 
друга – це флюїдоупор, або за певних умов – 
тріщинний колектор для ВВ нетрадиційного типу. 

 
Рис. 2. Модель літологічної будови відкладів силуру 

Літологічні комплекси: 1 – карбонатний, 2 – аргіліто-карбонатний, 3 – аргілітовий 
 

Петрографічна характеристика 

Органогенні вапняки біогенних споруд 
детально описані у низці робіт [Дригант, 2000; 
Radkovets, 2015]. Ці породи розвинені на різних 
стратиграфічних рівнях і представлені переважно 
біоморфними вапняками, які складені рештками 
коралів, строматопор, водоростей, криноідей, що 
зцементовані карбонатно-глинистою речовиною 
[Дригант, 2000]. Колекторські параметри карбо-
натних порід визначаються передусім седимента-
ційними чинниками, а також певними постдіа-
генетичними процесами. Зокрема, органогенні 
вапняки місцями інтенсивно доломітизовані з 
утворенням вторинних сильно кавернозних доло-
мітів: якісних порід-колекторів [Дригант, 2000].  

У зонах виразних латеральних літологічних 
заміщень прогнозуємо формування субвертикальних 
зон тріщинуватості. Останні, згідно з [Юсупова, 
Абукова, Абрамова, 2005], утворюються внаслідок 
нерівномірного ущільнення різних літологічних тіл 
під час катагенетичних трансформацій.  

Можлива продуктивність цих різних типів колек-
торів зумовлена динамікою розвитку в катагенезі 
літофлюїдної системи, енергетика якої визначається 
передусім структурно-речовинними трансформаціями 
у зоні депресійних істотно глинистих нашарувань, які 
тією чи іншою мірою збагачені ОР [Radkovets, 2015]. 
Такі утворення домінують у розрізі св. Ліщинська-1 і 
складені в основному аргілітами та мергелями з 
підпорядкованим значенням вапняків (рис. 3). 
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Рис. 3. Структурно-речовинні особливості порід (св. Ліщинська-1) 
a – вапняк глинистий бітумінозний (інт. 3500–3501 м, ніколі ІІ); б – аргіліт вапнистий тонкошаруватий (інт. 3551–

3556 м, ніколі ІІ); в – мергель скременілий піритизований (інт. 3551–3556 м, ніколі Х); г – крупні фрагменти 
криноідей у вапняку алеврито-глинистому (інт. 3250–3256 м, Нік. ІІ); д – фрагмент криноїдеї в аргіліті 

тонкошаруватому алевритистому вапнистому (інт. 3300–3306 м, ніколі ІІ); е – фрагмент криноїдеї зі слідами 
розчинення у глинистому вапняку (інт. 3651–3656 м, ніколі Х); є – вапняк органогенно-детритовий, глинисто-

алевритовий з піритом (інт. 3651–3656 м, ніколі Х); ж – аутигенні кварц-карбонатні агрегати в аргіліті (інт. 3002–
3004 м ніколі Х); з – пляма аутигенного кварцу в мергелі (чорне – пірит) (інт. 3050–3056 м, ніколі Х); и – пляма 
аутигенного кварцу в піритизованому мергелі (iнт. 3551–3556 м, ніколі Х); і – розсіяне скременіння у глинистому 
вапняку (інт. 3651–3656 м, ніколі Х); ї – прожилок кальциту у глинистому вапняку (інт. 3651–3656 м, ніколі ІІ);  

к – мікротріщина з кавернами в аргіліті (інт. 3002–3004 м, ніколі ІІ); л –кавернозна зонка в мергелі (інт. 3050–3056 м 
ніколі ІІ); м – мікротріщина з кавернами в аргіліті алевритистому вапнистому (інт. 3200–3205 м, ніколі ІІ);  
н – пошарові мікротріщини у вапнистому аргіліті (інт. 3300–3306 м, ніколі ІІ); о – каверна у глинистому 
бітумінозному вапняку (інт 3500–3501 м, ніколі Х); п – каверни у скременілому глинистому органогенно-
детритовому вапняку (інт. 3651–3656 м, ніколі Х); р, с – каверни, частково виповнені кварцом, у мергелі  

з комірчастою мікротекстурою (інт.3600–3603 м, ніколі Х) 
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Аргіліти характеризуються як пелітовою, так і 
алевро-пелітовою структурою, масивною або 
тонкошаруватою текстурою (див. рис. 3, б). 
Остання зумовлена нерівномірним розподілом 
кластичної домішки та видовженими скупченнями 
чорної органічної речовини. Вміст алевритового 
матеріалу (переважно зерна кварцу) змінюється 
від 1–2 до 8–12 %, а його розміри становлять 
переважно 0,01–0,03 мм. Часто спостерігаються 
тонкорозсіяні дрібні (до 0,04 мм) зерна карбо-
натних мінералів, тонка (до 0,01–0,02 мм) вкрап-
леність піриту, який місцями формує стяжіння до 
0,2 мм. Вміст піриту досягає 5–6 %.  

У тонкошаруватому алевритистому (до 7 % 
зерен кварцу) аргіліті (інт. 3300–3306 м) спосте-
рігаються фрагменти (до 0,5×1,9 мм) криноідей, 
(рис. 3, в, г). Характерне «обтікання» цих скелет-
них решток шаруватістю, що пов’язане з 
післяседиментаційним ущільненням порід.  

Карбонатні породи представлені мергелями та 
глинистими чи алеврито-глинистими вапняками. 
Останні також часто містять залишки криноідей 
(рис. 3 д), які іноді виявляють сліди післяседи-
ментаційного розчинення. 

Вапняки переважно є глинистими і характери-
зуються тонкошаруватою текстурою (інт. 3250–
3256 м). Шаруватість зумовлена розвитком 
видовжених (0,01–0,02×0,1–0,25 мм) скупчень 
чорної ОР та лінзочками (до 0,08×0,3 мм) 
карбонатного матеріалу на фоні більш глинистої 
основної маси. 

У низах розрізу (рис. 3, е) описаний вапняк 
глинисто-алевритовий, який характеризується 
підвищеним вмістом теригенного матеріалу (до 
25–27 %), котрий представлений зернами кварцу 
(0,01–0,03 мм) та лейстами мусковіту. 

Вапняк з інтервалу 3500–3501 м (див. рис. 3, а) 
відрізняється дрібнокристалічною структурою та 
значним (до 8–12 %) розвитком чорних бітумів. 

Післяседиментаційні перетворення порід, які 
розкриті св. Ліщинська-1 пов’язані головно з 
розвитком аутигенного кремнезему та кальциту, 
які виявлено як в глинистих, так і карбонатних 
породах (див. рис. 3, в, ж, з, и, ї). В інтервалі 
3551–3556 м описано скременілий мергель, який 
характеризується тонкорозсіяною формою роз-
витку кремнезему (орієнтовний вміст до 15–20 %). 
Останній часом утворює (див. рис. 3, в) виділення 
розміром до 0,1×0,3 мм, складені дрібними 
кристалами (0,003–0,006 мм) кварцу. Місцями 
аутигенний кварц спостерігається в асоціації з 
піритом (рис. 3, з). 

В аргіліті (інт. 3002–3004 м) виявлено стяжіння 
(3×7 мм) складене аутигенним кварцом та 
кальцитом (див. рис. 3, ж), а в інт. 3350–3358 м 
розвинені ділянки (до 0,4×0,5 мм) дрібних (0,01–
0,03 мм) кристалів кальциту.  

Наявність лапчастих зерен аутигенного кварцу, 
скременіння скелетів черепашок форамініфер, 
комірки яких виповнені кристалами кальциту 
відмічене і у роботі [Геолого-петрофізична..., 

2010]. У породах також встановлені сліди їх 
давнього розущільнення. Наприклад, в інтервалі 
2755–2804 м породи розбиті значною кількістю 
субвертикальних тріщин (до 3–5 мм), виповнених 
кальцитом. Спостерігаються також звивисті про-
жилки кальциту товщиною до 0,1 мм (рис. 3, ї). 

Крім того, у досліджених породах виявлено 
різноманітні порожнини: каверни, кавернозні 
зони, мікротріщини (рис. 3, к–с), котрі встановлені 
і в аргілітах, і в мергелях та вапняках. Розміри 
каверн становлять переважно 0,1×0,1 мм, часом до 
0,1×0,4–0,5 мм. Каверни здебільшого сполуча-
ються тонкими каналами, формуючи єдину 
систему. В аргілітах (рис. 3, н) розвинені тонкі 
пошарові тріщини розкритістю до 0,02–0,03 мм. 
Подібні мікротріщини описані і в інтервалі 2804–
3020 м [Геолого-петрофізична..., 2010].  

Історія катагенезу 

Періодизація постдіагенезу, згідно з методич-
ним підходом [Григорчук, 2010], заснована на 
моделюванні історії занурення відкладів по окре-
мих свердловинах (рис. 4). Результати показали, 
що протягом палеозою та раннього мезозою 
режим катагенезу силурійських відкладів усіх 
розглянутих площ був ідентичним: до кінця 
девону тривав пасивний підетап ексфільтра-
ційного катагенезу, пізніше розпочався активний. 
Подальший режим на цих площах був різним, що 
зумовило неоднакову кількість циклів, етапів та 
підетапів катагенезу. Спостерігається тенденція 
збільшення їхньої кількості у західному напрямку.  

 
Рис. 4. Історія занурення та періодизація 

катагенезу відкладів силуру. 
Етапи катагенезу: 1 – інфільтраційний; 

ексфільтраційний: 2 – пасивний підетап, 3 – активний 
підетап; 4 – палеотемператури; 5 – регіональні зони 

розущільнення 

Зокрема, у св. Ліщинська-1 проявилося три 
цикли, Перемишляни-1 – два, Балучин-1 – два 
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(неповні), Олесько-1 – один. Ці свердловини 
розміщені у різних тектонічних блоках [Геолого-
петрофізична..., 2010]. Отже, зазначені вище 
особливості можуть вказувати на певну відмін-
ність режиму їх розвитку у мезозой-
кайнозойський час. Це мало знайти певне відо-
браження і у динаміці постдіагенетичних процесів 
у цих різних ділянках. 

Важливим елементом історико-катагенетичних 
досліджень є палеотемпературні реконструкції. Це 
важливо як для з’ясування особливостей генерації 
флюїдів, зокрема вуглеводневих, так і для 
визначення просторово-вікової локалізації т. зв. 
вікна нестійкості карбонатних мінералів  
(80–120 оС) [Минский, 1972; Dixon, Summers, 
Surdam, 1989], що сприяє утворенню порід-
колекторів вилуговування. 

Палеотемператури, наведені на моделях історії 
занурення відкладів визначені на основі сучасних 
значень параметру [Нетрадиційні джерела…, 
2013] та врахуванні даних [Белоконь, 2005; 
Осадочные бассейны…., 2004] про те, що на 
ранній стадії розвитку такого типу басейнів 
температури у 1,4–1,5 рази перевищували 
теперішні значення. Крім того, прийнято до уваги 
дані [Иванова, 2016], про те, що палеогеотер-
мічний градієнт у палеозої становив близько  
7,5 оС на 100 м.  

Реконструйовані нами значення палеотем-
ператур добре корелюються з результатами 
досліджень [Środon, 2013], які показали, що 
максимальні палеотемператури у припідошовній 
частині відкладів силуру досягали 200 оС. 

Динаміка розвитку літофлюїдних систем 

Літофлюїдна система, за [Соколов, 2002], це 
впорядкована сукупність взаємодіючих та взаємо-
впливаючих твердих, рідких та газових компо-
нентів літосфери, пов’язаних спільною історією 
розвитку. З метою реконструкції динаміки процесів 
катагенезу силурійських відкладів здійснене від-
повідне моделювання за розглядуваним перетином 
(рис. 5, 6). Оскільки основним джерелом літо-
флюїдної енергії слугували істотно глинисті 
депресійні утворення, які домінують у західних 
розрізах, побудовані ретроспективні моделі для 
двох циклів катагенезу, які виразно проявлені у 
районі св. Ліщинська-1 та Перемишляни-1.  

До кінця пізнього девону тривав пасивний 
підетап ексфільтраційного катагенезу. Силурій-
ські відклади на цей момент досягли 
температурних умов головної фази газоутворення 
[Radkovets, Kosakowski, Rauball, Zakrzewski, 2018]. 
Отже, в цей час можливе було нагромадження 
вуглеводнів у пастках різного типу (у цьому 
випадку розглядаються лише резервуари літоге-
нетичної природи).  

Втім на пасивному підетапі через відсутність 
ефективних флюїдопровідників масштабна емігра-
ція вуглеводнів була неможливою [Григорчук, 

2010], що спричинило консервацію процесів 
літогенезу (згідно з терміном [Кудельський, 
1982]). Остання максимально проявилася лише у 
Ліщинсько-Перемишлянській ділянці (див. рис. 5), 
де у розрізі домінують істотно глинисті відклади, 
певною мірою збагачені органічною речовиною 
[Radkovets et al., 2017]. 

За таких умов у закритих або напівзакритих 
системах переважали процеси дифузії з незначним 
переміщенням розчинів [Григорчук, 2010]. 
Унаслідок дефлюїдизації глинистих утворень, 
трансформації ОР сформувалися аномально високі 
пластові тиски, виникли “пласти-реактори”, за 
термінологією [Сидорова, Сафронова, Бурова, 
1991], які акумулювали значні запаси флюїдо-
динамічної енергії. 

У східному напрямку у зв’язку зі зміною 
літологічної структури товщі масштабної 
консервації процесів літогенезу не відбувалося 
завдяки появі більш проникних карбонатних та 
аргіліто-карбонатних пачок, які сприяли певній 
міграції розчинів. Такі процеси активізувалися у 
ділянках літологічних заміщень (фаціальних пере-
ходів), які відрізнялися неоднорідною літологіч-
ною структурою (перешарування аргілітів, 
вапняків, мергелів). Тут унаслідок нерівномірного 
ущільнення різних літологічних відмін відбува-
лася низка деформаційних явищ. Це призвело до 
формування різноспрямованої літогенетичної трі-
щинуватості, що сприяло міграції флюїдів. 
Останні були збагачені агресивними компонента-
ми (насамперед продуктами трансформації ОР), 
що викликало процеси вилуговування, пере-
кристалізації, доломітизації карбонатних порід.  
У результаті у цих ділянках сформувалися 
резервуари літогенетичної природи [Григорчук, 
Сеньковський, 2013], які відрізнялися складною 
будовою: розвиток блоків пористих та мікро-
тріщинуватих порід, які розділялися потужнішими 
зонами тріщинуватості.  

Наприкінці пасивного підетапу ексфільтра-
ційного катагенезу (пізній девон), на основі 
латеральних варіацій літологічної структури 
відкладів силуру, прогнозуємо наявність трьох 
основних резервуарів такого типу (див. рис. 5), які 
певною мірою різнилися внутрішньою струк-
турою, флюїдодинамікою та флюїдонасиченням.  

В аспекті акумуляції ВВ найбільшу увагу 
привертає резервуар Р-1. Це зумовлене двома 
аспектами. По-перше, він був найоб’ємнішим, що 
спричинене більш виразними фаціальними 
заміщеннями у цій ділянці. По-друге, він 
розміщений у безпосередній близькості до зони 
консервації (осередку генерації ВВ). У цей 
резервуар періодично, в міру нагромадження 
флюїдної енергії із зони генерації, надходили 
розчини, зокрема вуглеводневі. Це, з одного боку, 
сприяло деякій енергетичній релаксації у зоні 
консервації, з іншого – спричиняло порційну 
акумуляцію вуглеводнів у резервуарі Р-1. 
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Рис. 5. Модель розвитку резервуарів вуглеводнів на першому циклі катагенезу 

1 – область консервації процесів літогенезу; 2 – резервуари; 3 – тріщинуватість; 4 – колектори в зоні 
декарбонатизації; флюїдні перетоки: 5 – розсіяні; 6 – концентровані; 7 – лавинні; 8 – вуглеводні;  
9 – палеотемператури; 10 – регіональні зони тріщинуватості; 11 – зони мінерального ущільнення 
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Рис. 6. Модель розвитку резервуарів вуглеводнів на другому циклі катагенезу 
 

Два інші резервуари (Р-2 та Р-3) відрізнялися 
меншими розмірами (об’ємами) і були віддалені 
від основної зони генерації вуглеводневих 

флюїдів (східна частина профілю). У зв’язку із 
знаходженням цих резервуарів у температурному 
діапазоні 80–120 ºС у карбонатних породах 
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відбувалося розчинення кальциту, утворення пор 
та каверн. Останні частково могли виповнюватися 
вуглеводнями, що надходили з суміжних 
мергельно-глинистих пачок. 

Наприкінці девону розпочався тривалий 
активний підетап ексфільтраційного катагенезу 
(див. рис. 5), коли на двох гіпсометричних рівнях 
сформувалися регіональні зони розущільнення 
(тріщинуватості). У відкладах силуру перша про-
явилася у районі св. Олесько-1, друга (глибша) –  
св. Ліщинська-1. В останню, внаслідок значного 
дилатансійного ефекту [Дмитриевский, Белянкин, 
Каракин, 2007], з навколишнього породного 
масиву нагніталися високоенергетичні вугле-
водневі флюїди, акумульовані на пасивному 
підетапі катагенезу у зоні консервації процесів 
літогенезу. Певна частина цих розчинів надходила 
у резервуар Р-1, поповнюючи його запаси, решта – 
мігрувала у підстеляючі відклади ордовіку та 
кембрію, формуючи там вірогідно резервуар 
катагенетичного типу (область вилуговування, 
екранована мінерально ущільненими породами 
[Григорчук, 2010]. Останній був проміжним 
осередком нагромадження ВВ, які в процесі 
подальшої геологічної історії могли емігрувати як 
по латералі, так і вертикалі. Певними слідами 
існування цього резервуару може слугувати 
фонтанування природного газу з вмістом метану 
до 85,45 % (інт. 3475−3545 м) у св. Перемишляни-
1 [Нетрадиційні джерела…, 2013]. 

Значна (понад 200 млн р.) тривалість активного 
підетапу (див. рис. 5) не виключає можливість 
певних тектонічних перебудов протягом цього 
часу, що могло спричинити прояв ще декількох 
циклів катагенезу. Це знаходить підтвердження за 
результатами моделювання історії занурення 
відкладів по св. Перемишляни-1 [Radkovets et al., 
2018]. Однак, вірогідно, що глибина зони розущіль-
нення при цьому суттєво не змінювалася. Отже, 
охоплена нею нижня частина товщі силуру істотно 
“пророблена” процесами генерації та еміграції 
вуглеводневих флюїдів і вже до кінця першого 
циклу вочевидь вичерпала генераційний потенціал. 

Літофлюїдні особливості резервуару Р-2, 
порівняно з попереднім підетапом, залишилися 
без істотних змін. Натомість резервуар Р-3 
потрапив під вплив другої регіональної зони 
розущільнення, що спричинило активізацію дина-
міки флюїдів, включаючи ймовірну їх міграцію з 
вищезалягаючих відкладів нижнього девону. 
Враховуючи температурні умови, ці розчини 
сприяли насамперед вилуговуванню, пере-
кристалізації кальциту, формуванню доломіту. 
Все це покращувало фільтраційно-ємнісні власти-
вості порід за рахунок утворення пор та каверн. 
Раніше акумульовані ВВ зазнали певного перероз-
поділу в межах резервуару. 

Подальша історія занурення і, відповідно, 
режим катагенезу відкладів силуру у досліджених 
свердловинах дещо різнилися (див. рис. 4).  

Слід відмітити, що у районі св. Ліщинська-1 
проявився ще один цикл катагенезу (пізня юра – 
рання крейда). Його результатом вірогідно було 
надходження у резервуар Р-1 та Р-1К певних 
порцій ВВ. 

Останній цикл катагенезу розпочався у пізній 
крейді і був більш-менш виразним на всіх 
досліджених об’єктах (за винятком св. Олесько-1). 
Пасивний підетап ексфільтраційного катагенезу 
тривав протягом пізньої крейди, у палеогені 
розпочався активний підетап. Під час пасивного 
підетапу найбільш різноманітні і масштабні 
процеси відбулися у Ліщинсько−Перемишлянскій 
ділянці, де у верхній частині силурійської товщі 
сформувалася область консервації процесів 
літогенезу (див. рис. 6). По її периферії існували 
утворені раніше два резервуари (Р-1, Р-1К) та 
виник резервуар Р-11. Його формування 
спричинене спадом тектонічних напружень 
розтягу у зоні розущільнення (транзиту флюїдів) 
попереднього етапу (нижня частина силурійських 
відкладів). При цьому в її межах збереглася 
залишкова дилатансійна пористість, а зв’язність 
тріщин як флюїдопровідної системи зменшилася. 
Попередньо генеровані вуглеводневі флюїди 
опинилися у вигляді окремих лінз та включень у 
тріщинуватих породах (мергелі, аргіліти). 
Геостатичні навантаження спричинили форму-
вання аномально високих порових тисків. 

Отже, у цій ділянці існував вузол резервуарів 
різної морфології та генезису, які утворилися 
неодночасно. Просторова суперпозиція цих 
резервуарів та наявність різноспрямованої систе-
ми тріщин зумовили формування на даному 
підетапі єдиної флюїдної системи. Розчини мігру-
вали переважно у резервуар Р-1, спричинивши 
його максимальне виповнення вуглеводнями. Їх 
збереженню сприяло перекриття резервуару 
глинистими відкладами потужністю понад 200 м. 
Таким чином, на пасивному підетапі другого 
циклу катагенезу основна акумуляція ВВ відбу-
лася у Ліщинсько-Перемишлянській ділянці. 

Літофлюїдні особливості резервуарів Р-2 та Р-3 
на цьому етапі суттєво не змінилися. Слід 
зазначити активізацію міграції розчинів у зв’язку з 
виникненням розривних порушень (розміщення 
останніх показано, згідно [Геолого-петрофізична.., 
2010]. При цьому, якщо у першому випадку 
тривали процеси вилуговування та покращення 
колекторських властивостей порід, то у другому – 
пори та каверни заліковувалися кальцитом 
(температура менше 80 оС).  

На активному підетапі, який розпочався у 
палеогені, наймасштабніші літофлюїдні процеси 
знову проявилися у Ліщинсько-Перемишлянській 
ділянці. Насамперед це пов’язане з формуванням 
регіональної зони розущільнення, яка дренувала 
область консервації, сприяючи еміграції вугле-
воднів. Останні певною мірою могли рухатися і 
догори по тектонічному порушенні.  
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Поклад резервуару Р-1 був зруйнований зоною 
розущільнення, яка зачепила більшу його частину. 
Отже, вуглеводні із зони генерації та акумульовані 
у резервуарі Р-1 мігрували у східному напрямку, 
де був утворений резервуар катагенетичного типу 
(Р-2К), котрий охоплював як відклади нижнього 
силуру, так і підстеляючі утворення кембрію та 
ордовіку. Цей резервуар не був кінцевим. 
Вуглеводні могли ступінчасто мігрувати по 
латералі у сусідній резервуар Р-2, а також по 
тектонічному порушенні у вертикальному 
напрямку у нашарування нижнього девону та 
верхньої частини силуру.  

Отже, загалом можна констатувати, що 
протягом геологічної історії вуглеводневі флюїди, 
генеровані ОР силурійських відкладів, зазнали 
розсіювання за рахунок дискретної міграції як по 
латералі, так і вертикалі. 

Наукова новизна 

Вперше детально здійснено літологічне 
розчленування силурійських відкладів та виділено 
літологічні комплекси за профілем свердловин 
св.Ліщинська-1 – Перемишляни-1 – Балучин-1 – 
Олесько-1. Вперше визначена періодизація ката-
генезу силурійських відкладів. Показано, що 
протягом палеозою та раннього мезозою режим 
катагенезу на розглянутих структурах був іден-
тичним. Згодом історія катагенезу була різною, 
що спричинене динамікою розвитку окремих 
тектонічних блоків. 

Практична значущість 

Визначена стадійність генерації та міграції 
вуглеводневих флюїдів, історія формування ре-
зервуарів літогенетичної природи, що дозволило 
оцінити перспективи нафтогазоносності силу-
рійського та суміжних осадових комплексів.  

Висновки 

1. У розрізі відкладів силуру виділено карбо-
натний, аргілітовий та аргіліто-карбонатний комп-
лекси. Перший – інтерпретується як банко-рифова 
фація, другий – як зовнішній (у західній частині 
перетину) або внутрішній шельф (у східній), 
третій – являє собою зону фаціальних заміщень.  
У літофізичному аспекті перший комплекс харак-
теризується домінуванням порових колекторів, 
третій – тріщинних, а другий – це флюїдоупор, 
або, за певних умов, колектор для ВВ нетради-
ційного типу. 

2. Післяседиментаційні перетворення порід 
глинистого літологічного комплексу полягали в 
утворенні аутигенних кварцу, кальциту та піриту, 
котрі розвинені і в аргілітах, і мергелях та 
вапняках. В усіх різновидах порід встановлені 
сліди розущільнення: різноманітні порожнини: ка-
верни, кавернозні зони, мікротріщини, які у біль-
шості випадків сполучаються тонкими каналами, 
формуючи єдину систему. 

3. На основі моделюванні історії занурення 
відкладів встановлено, що протягом палеозою та 
раннього мезозою режим катагенезу силурійських 
відкладів усіх розглянутих структур був 
ідентичним: до кінця девону тривав пасивний 
підетап ексфільтраційного катагенезу, пізніше 
розпочався – активний. Подальший режим на 
досліджених площах був різним, що зумовлено їх 
розміщенням у різних тектонічних блоках, які у 
мезозой-кайнозойський час характеризувалися 
індивідуальною динамікою розвитку. 

4. На першому циклі катагенезу відклади 
силуру досягли температурних умов головної зони 
газоутворення. Основний осередок генерації ВВ 
був розташований у західній частині перетину 
(район Ліщинської площі), а в межах зони 
вуглеводненагромадження локалізована низка 
резервуарів літогенетичного типу, формування 
яких відбувалося на різних підетапах катагенезу. 

5. Основна фаза акумуляції ВВ відбулася на 
пасивному підетапі другого циклу катагенезу 
(пізня крейда). В цей час у Ліщинсько-Пере-
мишлянській ділянці існував вузол резервуарів 
різної морфології, генезису та часу утворення. 
Просторова суперпозиція цих резервуарів та наяв-
ність різноспрямованої системи тріщин зумовили 
формування єдиної флюїдної системи. Збережен-
ню ВВ сприяло перекриття резервуару глинис-
тими відкладами потужністю понад 200 м 

6. У палеогені на активному підетапі ката-
генезу попередньо акумульовані поклади ВВ були 
зруйновані внаслідок потрапляння резервуарів у 
регіональну зону розущільнення. Вуглеводневі 
флюїди мігрували і по латералі, і вертикалі. При 
цьому можливе було їх нагромадження у струк-
турних чи літологічних пастках як у відкладах 
силуру, так і девону.  
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LITHOGENETIC ASPECTS OF OIL AND GAS SYSTEMS FORMATION  
IN THE SILURIAN DEPOSITS OF VOLYNO-PODOLIA 

Purpose. To elucidate the dynamics of the processes of catagenesis of Silurian deposits in the context of the 
formation of oil and gas systems. Method. The method includes lithology-facial, mineralogical-petrographic, 
historical-catagenetic and lithofluidodynamic analyzes. Results The spatial-temporal features of development in 
the Silurian deposits (profile of boreholes: Lishchynska-1 – Peremyshlyany-1– Baluchin-1– Olesko-1) of 
carbonate (bank – reefal facies), argillite (outer and inner shelf) and argillite-carbonate (transition facies) 
complexes have been determined. The main postsedimentary transformations of clay complex rocks, which 
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consist in the formation of quartz, calcite, pyrite, as well as the formation of cavities and fissures, which in most 
cases are combined with thin channels, forming a single system, are studied. It was established that during the 
Paleozoic and early Mesozoic, the regime of catagenesis of the Silurian deposits of the considered structures was 
adequate. It was established that during the Paleozoic and early Mesozoic, the regime of catagenesis of the 
Silurian deposits of the considered structures was adequate. In the first cycle of catagenesis, Silurian deposits 
reached the temperature conditions of the main zone of gas formation. The hydrocarbon generation center was 
located in the western part of the studied section (Lishynskaya area), and within the zone of hydrocarbon 
accumulation a number of lithogenic type reservoirs were localized, the formation of which took place at 
different substages of catagenesis. The main phase of hydrocarbon accumulation took place in Late Cretaceous. 
At this time in the Lishchino – Peremyshlyanskaya area there was a knot of reservoirs of different morphology, 
genesis and time of formation. The spatial superposition of these reservoirs and the presence of a multi-
directional system of fissures led to the formation of a single fluid system. In the Paleogene, accumulated 
deposits of hydrocarbons have been destroyed as a result of the appearance of the regional zone of 
decompaction. Hydrocarbon fluids migrated both laterally, vertically with possible accumulation in structural or 
lithological traps in the Silurian and Devonian deposits. Scientific novelty. The periodization of the catagenesis 
of the Silurian deposits was first determined, and the difference in the regime of catagenesis in different tectonic 
structures was established. Practical significance. The stage of the migration of hydrocarbon fluids, the history 
of the formation of reservoirs of lithogenetic nature has been determined, which allowed to evaluate certain 
aspects of the prospects of oil and gas content of the Silurian and adjacent sedimentary complexes. 

Key words: Silurian, Volyno-Podolia, lithological complexes, catagenesis, lithofluidodynamics, reservoirs of 
hydrocarbons. 
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ЛИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ СИСТЕМ В 
ОТЛОЖЕНИЯХ СИЛУРА ВОЛЫНО-ПОДОЛИИ 

Цель. Выяснить динамику процессов катагенеза отложений силура в контексте формирования 
нефтегазовых систем. Методика. Методика включает литолого-фациальный, минералого-
петрографический, историко-катагенетичний и литофлюидодинамический анализы. Результаты. 
Выяснены пространственно-возрастные особенности развития в отложениях силура (профиль скв. 
Лещинская-1 – Перемышляны-1 – Балучин-1 – Олесько-1) карбонатного (банко – рифовая фация), 
аргиллитового (внешний и внутренний шельф) и аргиллит-карбонатного (переходные фации) 
комплексов. Изучены основные постседиментационные преобразования пород глинистого комплекса, 
заключающиеся в образовании кварца, кальцита, пирита, а также формировании каверн и трещин, 
которые в большинстве случаев соединяются тонкими каналами, формируя единую систему. 
Установлено, что в течение палеозоя и раннего мезозоя режим катагенеза силурийских отложений 
рассмотренных структур был адекватным. В дальнейшем произошла его дифференциация, 
обусловленная индивидуализацией развития различных тектонических блоков. На первом цикле 
катагенеза отложения силура достигли температурных условий главной зоны газообразования. Очаг 
генерации углеводородов находился в западной части профиля (район Лещинской площади), а в 
пределах зоны аккумуляции углеводородов локализирован ряд резервуаров литогенетического типа, 
которые формировались на разных подэтапах катагенеза. Основная фаза их аккумуляции состоялась в 
позднем мелу. В это время в Лещинско-Перемышлянском участке существовал узел резервуаров разной 
морфологии, генезиса и времени образования. Пространственная суперпозиция этих резервуаров и 
существование разнонаправленной системы трещин обусловили формирование единой флюидной 
системы. В палеогене аккумулированные залежи углеводородов были разрушены в результате 
проявления региональной зоны разуплотнения. Углеводородные флюиды мигрировали как по латерали, 
так по вертикали с возможным их накоплением в структурных или литологических ловушках как в 
отложениях силура, так и девона. Научная новизна. Впервые определена периодизация катагенеза 
силурийских отложений, установлена разница режима катагенеза на разных тектонических структурах. 
Практическая значимость. Определена стадийность миграции углеводородных флюидов, история 
формирования резервуаров литогенетической природы, что позволило оценить некоторые аспекты 
перспектив нефтегазоносности силурийского и смежных осадочных комплексов. 

Ключевые слова: силур, Волыно-Подолия, литологические комплексы, катагенез, 
литофлюидодинамика, резервуары углеводородов. 
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