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Проблема прямих пошуків вуглеводнів (ВВ) не є новою для геофізич-
ної науки. Протягом тривалого проміжку часу вона поставала перед геоло-
гами неодноразово, проте, так і не перейшла в ранг вирішених [1, 2]. Пояс-
нюється це інтегральною складністю задачі, починаючи від нез’ясованості
самого генезису вуглеводневої речовини і закінчуючи відсутністю оптималь-
ної методики прямих пошуків вуглеводнів. Водночас дані стосовно природи
аномалій типу “поклад” (АТП) засвідчують, що універсального прямопо-
шукового методу не існує. Більше того, один і той самий метод, залежно від
формаційного фону, тектоно-гідрогеодинамічного й геотермодинамічного
режимів нафтогазоносності, морфогенетичних особливостей пасток, фазо-
во-геохімічних особливостей покладів та їх віку, може мати різне прямопо-
шукове значення [3].

Потреба у нових методах пошуків ВВ, якими мають стати так звані
прямі методи, постає і в зрізі наявності інших структур розвитку відповід-
ної речовини, які суттєво відрізняються від класичних антиклінальних пас-
ток тощо. В таких ситуаціях за наявності зовсім інших фізичних полів часто
незначної амплітуди класичні методи пошуків нафти та газу (наприклад, сей-
сморозвідка) можуть виявитися  неінформативними. Крім того, потрібно вра-
ховувати і собівартість таких робіт “дорогими” методами. Їх середньосвітова
вартість на пошуковому етапі становить від 3 тис. до 5 тис. дол.США/км2.
На розвідувальному етапі в процесі вибору місця під буріння сейсмічним
методом “3D” витрати становлять не менше 10 тис. дол. США/км2 [4]. Ви-
конання цих робіт розтягується на роки, і тому застосування традицій-
них методів виявляється вигідним тільки в умовах розвідки великих і се-
редніх антиклінальних нафтогазоносних структур, що залягають на неве-
ликих глибинах.

У зв’язку з тим, що останнім часом спостерігається перехід до пошуку
й освоєння неантиклінальних, нестандартних, малопотужних пасток ВВ,
зокрема покладів, що залягають на великих глибинах, традиційні підходи
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часто неефективні, нерідко дають збої і призводять до невиправданих вит-
рат. Це доведено світовою статистикою успішності пошукового буріння (об-
численої за часткою з відсотків продуктивних свердловин від загальної
кількості пошукових свердловин). У СРСР за 1981–1985 рр. у разі викорис-
тання традиційної схеми розвідувальних робіт успішність пошукового бурін-
ня становила близько 24 %, у США в 1986 р. – 19,8 %, у континентальній
Європі в 1986 р – 23,8 %. Таким чином, до реальних витрат на буріння
кожної продуктивної свердловини, що становлять звичайно 3–7 млн дол.
США, слід додати 10–28 млн дол., витрачених на буріння “сухих” свердло-
вин, у яких ресурси вуглеводневої сировини відсутні [4].

Щодо використання оптимального фізичного підґрунтя і залучення
відповідних методик до пошуків нафти та газу, слід відзначити, що на су-
часному етапі найбільш вивченими є геохімічні підходи прямих пошуків
ВВ [5–7]. Вони грунтуються на дослідженні певних висхідних потоків
флюїдів, які теоретично перекривають поверхні над імовірними поклада-
ми ВВ. При цьому економічно доцільним є дослідження фізичних і хімічних
властивостей саме верхніх геологічних горизонтів. За даними вже зазначе-
них вище джерел при використанні геохімічних методів у верхніх шарах
породи і ґрунтовому покриві фіксуються аномалії рН, Еh та інших пара-
метрів фізико-хімічних полів [8, 9]. Крім того, в публікації [10] викладено
результати багаторічних досліджень проблеми магнітної сприйнятливості
ґрунтів, магнітних полів, гамма-поля та геоморфології продуктивних по-
кладів нафти та газу.

Проте, класичні та геохімічні методи є не одними “прямими” методами
для розвідки нафти і газу. В світовій та вітчизняній літературі існує низка
робіт, присвячених можливості застосування магнітометрії під час пошуків
ВВ [11, 12]. Фізико-геологічними передумовами застосування магнітометрії
для пошуків нафти та газу є наявність магнітних мінералів в осадових поро-
дах над покладами ВВ. Такими магнітними мінералами можуть бути магне-
тит, гематит, магеміт та ін. Магеміт часто визначають як основний магнетик
ґрунтів, хоча коректніше наголошувати на наявності різних магнітних міне-
ралів у ґрунтових покривах залежно від типу ґрунту, його агрокліматичної та
географічної прив’язки [13]. Магнітні властивості природних об’єктів (зок-
рема, й ґрунтового покриву), які залягають вище покладів ВВ залежать від
окисно-відновних процесів у середовищі. У певному середовищі виділяють
нижню відновну та верхню окисну зони [14]. Зона окиснення характеризується
підвищеним вмістом кисню, азоту, вуглекислоти. Залізо знаходиться у трива-
лентній формі, а значення магнітної сприйнятливості зростають.

Донован зі співавторами у статті [15], яку (що досить дивно) детально
цитовано навіть у довіднику [14], фіксували значні магнітні аномалії над
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родовищами ВВ, використовуючи результати аеромагнітної зйомки. Це явище
пов’язане з наявністю над покладами ВВ вторинного магнетиту, який гене-
рував пилоподібні магнітні аномалії.

Становлять інтерес також анотовані результати китайських дослідників
розглядуваної проблеми [16, 17]. Ліу зі співавторами у своїх дослідженнях
переходять від вивчення безпосередньо аномального магнітного поля до
вивчення магнітних властивостей природних об’єктів, і зокрема ґрунтового
покриву над покладами ВВ. Ці автори за їх даними, досліджували генезис
магнетизму, джерел геохімічних та магнітних аномалій. Дослідники зафік-
сували підвищення значень магнітної сприйнятливості ґрунтів унаслідок
впливу на останні певних вуглеводневих сполук.

Корисною уявляється публікація німецьких авторів [18]. Мета їх ро-
боти – дослідити вплив на магнетизм ґрунтів наявної в їх складі вуглевод-
невої речовини. Дослідження виконували як у природних умовах, так і в
лабораторних за рахунок штучного внесення в ґрунт вуглеводнів. Відзначе-
но, що наявні в ґрунті мікроорганізми можуть відігравати суттєву роль у
трансформації залізистих мінералів за наявності вуглеводневої речовини
[19]. В лабораторних умовах до ґрунтових проб додавали суспензії з різних
мікробіологічних організмів та спеціальних вуглеводневих витяжок. Вплив
останніх на магнітну мінералогію реєстрували протягом кількох місяців.
На час публікації дослід не було завершено, проте вже по закінченні чоти-
рьох тижнів фіксували деяке підвищення значень магнітної сприйнятли-
вості. Польові експерименти проводили на територіях виходів на земну по-
верхню колишніх нафтових родовищ у Північній Німеччині. Ґрунтовий по-
крив – піщаний. Дослідження цих ґрунтів, забруднених ВВ, показали підви-
щення значень магнітної сприйнятливості порівняно із тими самими типа-
ми незабруднених ґрунтів.

У зв’язку з окресленим вище очевидними є необхідність та принципо-
ва можливість залучення засобів магнітометрії для розв’язання проблеми
прямих методів пошуків ВВ.

Для цього доцільно вибрати еталонні ключові ділянки на території
України, що являють собою родовища нафти та газу, на яких відбувається
або недавно відбувався промисловий видобуток ВВ. В їх межах досліджується
поведінка магнітного поля (в першу чергу його вертикального градієнта) та
магнітних властивості природних об’єктів (гірських порід, ґрунтового по-
криву та біоти).

Важливим фактором успішності магнітометричних досліджень ро-
довищ нафти та газу є комплексність зазначених досліджень в силу того,
що в умовах проведення робіт вже на діючих родовищах ми стикаємося з
цілим рядом додаткових проблем. В першу чергу, це значне навантаження
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досліджуваного середовища металевими конструкціями, починаючи від
обсадних труб свердловини і закінчуючи наявністю на території дослід-
ження певної транспортної інфраструктури. На даних територіях також
спостерігається техногенне забруднення первинними та вторинними
нафтопродуктами, забруднення, що привнесені автотранспортом. Необхі-
дним є врахування можливої наявності в безпосередній близькості від ро-
довищ певних переробних підприємств, а також інших промислових
підприємств – забруднювачів довкілля.

Наступним етапом під час проведення магнітометричних досліджень
нафтогазоперспективних територій є вибір оптимальних об’єктів досліджен-
ня, мережі дослідження тощо. У цьому контексті чи не основним об’єктом
вивчення стає ґрунтовий покрив, поширений на територіях покладів нафти
та газу. Спробуємо пояснити це так. За відповідними теоріями генезису по-
кладів ВВ, а також пов’язаними з ними висхідними потоками вуглеводне-
вих флюїдів, останні можуть накопичуватися у приповерхневих горизонтах
геологічного розрізу. А відтак вуглеводневі висхідні потоки можуть форму-
вати підвищений магнетизм ґрунтів. Крім того, за останніми даними, інтен-
сивність магнітних аномалій від деяких родовищ нафти та газу може стано-
вити лише кілька нанотесла. Як відомо з результатів дослідження педомаг-
нітних властивостей ґрунтового покриву України [20, 21], такі й навіть інтен-
сивніші магнітні аномалії може створювати і сам ґрунтовий покрив. Для
розрахунку локальних аномальних магнітних полів потрібно досліджувати
сумарну та ефективну намагніченості ґрунтового покриву таких ділянок,
які є найважливішими параметрами для педомагнітної інтерпретації [22,
23]. Слід враховувати і наявність так званих ландшафтних аномалій, що при
їх формуванні за рахунок зміни грунтово-ландшафтних ситуацій на терито-
ріях покладів ВВ можуть вносити свій суттєвий вклад в локальне аномаль-
не магнітне поле над покладами нафти та газу.

На цей час ми проводимо рекогносцирувальні роботи, вже отримано
перші результати. Зокрема, частина досліджень проведена спільно з Науко-
вим центром аерокосмічних досліджень Землі. Інформацію про магнітні вла-
стивості зразків ґрунтів, відібраних на територіях покладів ВВ, передано спеці-
алістам цього центру для подальшої обробки та інтерпретації. Так, своє ба-
чення даної проблеми представила в своїй дисертаційній роботі Т.О. Архіпо-
ва [24]. Зокрема, представлено результати дослідження педомагнетизму
Східнорогенцівської та Прокопенківської площ. За даними Т.О. Архіпової [24],
що виконала камеральне опрацювання наших результатів вивчення магнітної
сприйнятливості грунтів, аналіз графіків як для Східнорогінцівського, так і
для Прокопенківського родовищ показують наявність збільшення контраст-
ності магнітної сприйнятливості для зразків ґрунтів над покладами ВВ віднос-
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но фонових ділянок. Це можна розглядати як аргумент на користь підвищен-
ня вмісту магнітних мінералів над родовищами ВВ унаслідок відновлення
заліза за рахунок наявності дифузного потоку вуглеводнів.

Наведені вище висновки є обнадійливими, проте, на нашу думку, їх
потрібно підкріплювати більшою кількістю фактичного матеріалу з глиб-
шою комплексною інтерпретацією результатів. Саме такі дослідження слід
проводити силами державних геологічних підприємств. Останнє може бути
реалізоване в комплексі з картувальними та розвідувальними роботами при
вирішенні задач рудної геології. Магнітометричні роботи, спрямовані на
розв’язання проблем прямих пошуків нафти та газу, вочевидь є перспектив-
ними напрямами відповідних державних програм і науково-дослідних робіт,
які можуть реалізовуватися виробничими геологічними підприємствами.

Отже, принципова можливість пошуку та розвідки ВВ за допомогою
прямих методів і, зокрема, магнітометрії існує. Водночас на цьому етапі
досліджень можна говорити лише про вивчення фізичних властивостей
об’єктів, що можуть спричинювати певні відхилення відповідних фізичних
полів та фізичних властивостей, які в подальшому можна пов’язувати з впли-
вом самих покладів нафти та газу.
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