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ГЕОЛОГО-ГЕОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОННИХ 
ВІДКЛАДІВ РАЙОНУ ЛОКАЛЬНОГО ТЕКТОНІЧНОГО 
ПІДНЯТТЯ "МОЛОДІЖНЕ", ПІВНІЧНО-ЗАХІДНИЙ 
ШЕЛЬФ ЧОРНОГО МОРЯ 

На базі вивчення донних відкладів району локального тектонічного підняття 
"Молодіжне" виявлено три групи парагенетичних хімічних елементів і сполук, які 
проявляють різну поведінку в процесі діагенезу. Перша група пов'язана з 
карбонатністью осадків, друга — з сорбційним комплексом. Третя проявляє 
подвійний характер поведінки — частково носить ознаки ендогенної складової, 
частково-гідрогенної. 
Ключові слова: локальне тектонічне підняття, Чорне море, шельф, газоподібні 
вуглеводні, діагенез, донні відклади. 

Вступ 
В останній час загострилась проблема забезпечення енергетичною сировиною в 

Україні у зв'язку з її нестачею. Тому актуальним стає питання розвідки та введення в 
експлуатацію нових, нетрадиційних пасток вуглеводнів, які пов'язані з локальними 
тектонічними підняттями української шельфової зони. Найбільш дешевою методикою 
знаходження перспективних структур є випереджуюче геолого-геохімічне 
опробування донних відкладів перспективних районів [2, 5]. 

Згідно з працями попередніх дослідників [1, 4], по газовій складовій донних 
відкладів можна з'ясувати їх походження: створені вони мікробіологічним шляхом у 
придонних умовах, чи мігрували з ендогенних покладів вуглеводнів. Якщо газова 
суміш поступає з глибини вона вміщує, як правило, крім метану також етан, пропан та 
інші більш ВЯЖК1 газоподібні вуглеводні що може бути прямою ознакою родовища. 

Завданням даної роботи є вивчення геолого-геохімічного стану донних відкладів 
району тектонічного підняття „Молодіжне" з метою встановлення походження їх 
складових. 

Фактичний матеріал та методи досліджень 
Влітку 1992 року було виконано відбір проб з верхнього шару донних відкладів 

структури „Молодіжна". Роботи здійснювалися з борту 

 

 



 

 

 

НДС "Мечников" Одеського держуніверситета з допомогою вібропоршневої трубки. 
В структурно-тектонічному відношенні локальне тектонічне підняття "Молодіжне" 

розташоване на краю північно-східного виступу Вилківського блоку 
Кілійсько-Зміїноострівського підняття, поблизу його межі з Криловською западиною 
Придобруджинського прогину (рис. 1). 

 

Польові дослідження проводилися по сьома профілям, які простягалися у напрямку 
з південного сходу на північний захід. Свердловини вібропоршневого буріння 
розташовувались по сітці з кроком 1км. Координати кутів полігону такі: 

 

З керну відбиралися дві проби — з поверхні та з глибини близько 1 м. Дегазація 
здійснювалась безпосередньо на борту судна після 12 годинного відстою герметично 
запакованої проби, чим досягалась динамічна і температурна рівновага. Аналіз газової 
складової осадків проводився в наземних умовах на газовому хроматографі "Цвет" з 
використанням стандартів. Концентрація металів у відкладах здійснювалась на 
серійному атомно-абсорбційному приладі "АА8-1" за допомогою еталонних ламп. 
Вміст інших сполук і елементів у осадках виконувався стандартними методами. 

 

 

 



 

 

 

У даній статті використовувалися результати лабораторних досліджень лише 
нижньої проби відкладень. 

Результати досліджень 
Донні відклади поверхні дна полігону представлені одноманітними глинистими 

мулами з домішкою черепашок та черепашкового детриту, текуче-пластичної 
консистенції. Тому нижче наведена схема розповсюдження типів донних осадків, на 
якій шар поверхневих відкладів знято (рис. 2). 

 

 



Зі схеми видно, що за гранулометричним складом на досліджуваній площі 
найчастіше зустрічаються дрібно-середньозерністі піски, глинистий мул та піщаний 
алеврит, менше - торфи та глини. По походженню ці відклади можна віднести до 
алювіально-пролювіальних та болотних фацій. 

Згідно з результатами лабораторних досліджень були побудовані схеми 
розповсюдження метану і суми тяжких вуглеводнів у відкладах полігону (рис. 3). 

 

Високі концентрації метану пов'язані з дрібно-середньозерністими пісками на півночі 
і з муловими та глинистими осадками — на півдні. Підвищений вміст суми тяжких 
вуглеводнів у осадках має схожий характер розповсюдження. По найбільшим 
аномальним значенням метану (біля 100-10 4 мл/кг) і суми тяжких вуглеводнів (біля 3-10 
4 мл/кг), чітко вирізняється північно-східна частина полігону. З цією ж частиною 
досліджуваної площі пов'язані підвищенні значення концентрації ртуті у повітрі. 

Для з'ясування найбільш вірогідної зони з підвищеними колекторськими 
властивостями та виявлення поведінки груп елементів, сполук і газоподібних 
вуглеводнів у донних відкладах полігону, матеріали лабораторних досліджень були 
оброблені методами кластерного та факторного аналізів. 

На діаграмі результату кластерного аналізу (рис. 4) чітко відокремлюються три групи 
хімічних компонентів. Перша група пов'язана з карбонатністью осадків СаСОЗ: С2Н4, 
СЗН6, Ш, С, С02, ΣТВ. Друга група пов'язана з глинистою часткою відкладів, з 
сорбційною компонентою: К, Сорг, Ni, Сu, Рb, Мn, Мg, Zn. Третя група характеризує 
епігенетичну складову осадків, яка частково має ендогенне, а частково гідрогенне 
походження, це: Н£, 02, С2Н6, Со, СЗН8, СН4. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Більш детально розглянути парагенетичні групи елементів та сполук дозволяє 
аналіз факторних навантажень, які розраховані методом принципових (головних) 
компонент (табл. 1). Найбільша вага припадає на перший фактор, який відображає 
вплив карбонатної складової донних відкладів. Видно, що СаСОЗ парагенетично 
щільно пов'язан з Nа, С2Н4, СЗН6 та сумою тяжких вуглеводнів. Другий фактор 
показує, мабуть, тенденцію утворення у відкладах метал-органічніх комплексів та 
сорбційні властивості глинистих мінералів (пелітова складова відкладів). Третій фактор 
відображає слабкий вплив сорбційного комплексу донних відкладів на поведінку таких 
елементів і сполук як С2Н6, СЗН8, СН4, 02, Со. Мала вага четвертого фактора не дає 
змоги чітко відокремити накладену ендогенну компоненту, але він вказує на по-
двійність поведінки у процесі діагенезу СН4, СЗН8, С2Н6, Нд, Со та ін. 

 

Висновки 
1. Встановлена диференційована поведінка в процесі диагенезу геохімічних 

складових різного походження у донних відкладах полігону. 
2. Виявлені парагенетичні асоціації елементів і сполук в осадках району та 

вірогідні джерела їх надходження. 
3. Досліджено розповсюдження газоподібних вуглеводнів по досліджуваній 

площині. 
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ГЕОЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДОННЫХ 
ОТЛОЖЕНИЙ РАЙОНА ЛОКАЛЬНОГО ТЕКТОНИЧЕСКОГО 
ПОДНЯТИЯ "МОЛОДЕЖНОЕ", СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ШЕЛЬФ 
ЧЕРНОГО МОРЯ 

Резюме 
На основании изучения донных осадков района локального тектонического поднятия 

"Молодежное" установлено три группы парагенетических химических элементов и 
соединений, проявляющих различное поведение в процессе диагенеза. Первая группа связана 
с карбонатной составляющей осадка, вторая с сорбционным комплексом. Третья проявляет 
двойственность поведения за счет наложения влияния эндогенных флюидов. 

Ключевые слова: локальное тектоническое поднятие, Черное море, шельф, газообразные 
углеводороды, диагенез, донные отложения. 
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GEOLOGY-GEOCHEMISTRY RESEARCHS OF BOTTOM SEDIMENTS 
AREA OF LOCAL TECTONICAL RAISING "MOLODEZHNOE", 
NORTHWEST SHELF OF THE BLACK SEA 

Summary 
On the basis of study of bottom deposits of area local tectonical raising "Molodezhnoe" was 

established three groups of paragenic chemical elements and connections showing various 
behaviour in process of diagenesis. The first group is connected with carbonate component of a 
deposit, the second one is connected with sorptive complex. Third shows dual character, the 
behaviour partially carries the imposed character for the bill of endogenous processes. 

Key words: local tectonical raising, Black Sea, shelf, gaseous hydrocarbons, diagenesis, bottom 
sediments. 
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