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Про шляхи втiлення глибинного високотемпературного

флюїду в земну кору

(Представлено академiком НАН України Є.Ф. Шнюковим)

Two ways of a realization of the intrusion process of a deep-seated high-temperature fluid in

the Earth crust are substantiated. It is shown that the synthesis of hydrocarbons and minerals

in the deep-seated high-temperature fluid medium is possible only in the case where the stratum

of overlying rocks in a definite area of the Earth crust can stand the considerable fluid pressure

and temperature. Otherwise, the relief of the fluid into the Earth surface occurs.

Уявлення про виняткову роль глибинного високотемпературного флюїду в процесах при-
родного мiнерало- та вуглеводнегенезу у лiтосферi Землi, якi розвиваються нами [1, 2],
обгрунтовують умови синтезу вуглеводнiв i мiнералiв при його втiленнi в порожнину гли-
бинного розлому, що утворюється у результатi впливу потужної тектоногенної енергiї.

Загалом це супроводжується появою i перебiгом низки унiкальних фiзико-хiмiчних при-
родних явищ, якi до розробок авторiв нiким не враховувалися i не бралися до уваги [3]:

а) виникнення додаткового потужного адiабатичного стиснення флюїду у порожнинi
розлому;

б) утворення тектонiчних мiкро- i макротрiщин та рiзних субмiкродефектiв (систем з’єд-
наних трiщин);

в) поява високовольтного електричного поля;
г) створення окисно-вiдновного реакцiйного середовища;
д) синтез вуглеводнiв та формування нафтогазових покладiв (родовищ);
е) формування прожилково-вкрапленої мiнералiзацiї.
У такiй послiдовностi власне й реалiзується передбачений новою теорiєю генезису i син-

тезу вуглеводнiв [3, 4] механiзм процесiв вуглеводнеутворення у природних умовах.
Однак розроблений механiзм синтезу вуглеводнiв з будь-яких вуглеце- та водневмiсних

сполук у середовищi глибинного високотемпературного флюїду — головного, основного
i важливого джерела як потужної енергiї, так i достатнiх кiлькостей вихiдних речовин
для синтезу вуглеводнiв не може бути реалiзований без урахування ще одного важливого
фактора.

Виконанi нами порiвняння та численнi результати хiмiчного аналiзу летких компонентiв
флюїдних включень у мiнералах основних i ультраосновних порiд явно глибинного поход-
ження, що утворилися на значних глибинах у межах верхньої мантiї та фундамента земної
кори, зокрема, отриманi безпосередньо нами методом хiмiчної мас-спектрометрiї за умов ви-
сокого вакууму без нагрiву зразкiв [2], дали змогу прослiдкувати певну iдентичнiсть газової
складової глибинного флюїду-розплаву. У багатьох пробах включення у мiнералах мiстять
у спiвмiрних кiлькостях дiоксид вуглецю, метан, етан, пропан, воду. Важливо зазначити,
що спiввiдношенням окиснених i вiдновлених сполук, що безпосередньо залежить вiд фуги-
тивностi кисню у системi, визначається наявнiсть двох областей у складi флюїдiв верхньої
мантiї [5]: РТ -область з переважанням компонентiв СО2 i Н2О (дiоксидвуглецево-водний
флюїд) i область з переважанням Н2О та СН4 (метано-водний флюїд) та, вiдповiдно, дiок-
сидвуглецевої i вуглеводневої гiлок дегазацiї. Високi флюїдний тиск i температура, за яких
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розпочиналася магматична кристалiзацiя, сприяли утворенню у флюїдах як вихiдних речо-
вин для синтезу вуглеводнiв, так i власне вуглеводнiв, насамперед СН4 та його гомологiв,
якими особливо збагаченi мiнерали ранньої (глибинної) кристалiзацiї [6].

Саме таким умовам вiдповiдає середовище глибинного високотемпературного флюї-
ду [1]. При цьому процес втiлення глибинного високотемпературного флюїду в певну дi-
лянку земної кори завдяки потужнiй тектоногеннiй енергiї, пiд впливом якої утворюються
глибиннi розломи, може розвиватися двома шляхами, вiд яких залежить реалiзацiя меха-
нiзму синтезу вуглеводнiв у його середовищi та їхньої мiграцiї й акумуляцiї.

У випадку, якщо дiлянка земної кори витримує значний тиск глибинного високотемпера-
турного флюїду, основу якого складають первиннi флюїднi потоки вуглеце- i водневмiсних
сполук [7], що генерувалися спочатку на великих глибинах внаслiдок збудження астеносфе-
ри [8], то у порожнинi глибинного розлому створюються умови для синтезу вуглеводнiв. Тут
складовi втiленого глибинного флюїду i засмоктанi в флюїд у результатi адiабатичного роз-
ширення [9] порожнини розлому з частковим охолодженням порiд у зонi контакту сполуки
з вмiсних товщ одночасно пiддаються потужному стисненню i нагрiву. Це, однак, здiйсню-
ється вже не за рахунок енергiї самого флюїду, а внаслiдок адiабатичного стиснення. Наяв-
нiсть таких складних фiзичних i фiзико-хiмiчних факторiв, як високi температура i тиск,
електричне поле, активнi каталiзатори тощо сприяє розкладовi всiх вуглеводневмiсних i мi-
неральних речовин на атоми, iони i радикали. У створенiй електричним полем вiдновнiй
областi при зниженнi температури i стабiлiзацiї складної фiзико-хiмiчної обстановки iонi-
зованi частинки: атомарнi iони вуглецю i водню та CnHm-радикали (передплазмовий стан
речовини) [3] пiсля припинення дiї поля хiмiчно взаємодiють, синтезуючи у цiй частинi
єдиної лiтофлюїдотермодинамiчної системи [10] вуглеводнi абiогенно-бiогенного походжен-
ня [3, 4] за ранiше запропонованим механiзмом [11]; мiгруючи трiщинами рiзних розмiрiв
(вiд глобальних розломiв до пластових макро- i мiкротрiщин) i проникними породами та
супроводжуючими їх повсюдно зонами розущiльнення всiх градацiй i систем [12], за певних
сприятливих умов формували поклади (родовища).

Паралельно iз синтезом вуглеводнiв з мiнеральної складової флюїду в трiщинах, мiкро-
трiщинах та iнших дефектах порiд утворюються кальцит, кварц, барит, флюорит, “марма-
роськi дiаманти” та iншi мiнерали, карбонатна i кварц-карбонатна порода. Оскiльки маса
мiнеральної складової, що залiковує цi дефекти макро- i мiкротрiщини, вiдносно маси вмiс-
них порiд є незначною, то тривалiсть їхньої консервацiї є невеликою. Тому залiковування
цих дефектiв здiйснюється вiдносно швидко i переважно дрiбнозернистими мiнеральними
агрегатами, значно рiдше — досконалими кристалами. У середовищi глибинного високотем-
пературного флюїду з вже синтезованими вуглеводнями захоплення прожилковими мiне-
ралами вуглеводнiв разом з iншими складовими цього флюїду стає неминучим. Це експери-
ментально доказано численними результатами дослiджень флюїдних включень у мiнералах
прожилкiв осадових вiдкладiв нафтогазоносних областей i металогенiчних провiнцiй, уза-
гальненими й обговореними у працi [2].

У протилежному випадку, коли товща вищезалеглих порiд не витримує тиску, що ство-
рює глибинний високотемпературний флюїд, або ж останнiй втiлюється у готову трiщину
земної кори (наприклад, жерловину вулкана), то описаний процес не може бути реалiзо-
ваний у природi, бо тодi здiйснюється розвантаження цього флюїду iз винесенням його
складових на поверхню земної кулi. Вивченням ювенiльного попелу деяких вулканiв Ти-
хоокеанського геодинамiчного поясу [13] виявлено наявнiсть у ньому значних кiлькостей
вуглецевистої речовини — багатокомпонентної сумiшi висококиплячих вуглеводневих спо-
лук складної структури i вказується на генетичний зв’язок iдентифiкованих вуглеводнiв
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з магматичними процесами. Спецiальними мiкробiологiчними дослiдженнями ювенiльних
вулканiчних попелiв встановлено [14] їхню стерильнiсть, а також абiогенну природу вугле-
цевистих складових. Саме останнi, змiшуючись пiд впливом екзогенних факторiв з вугле-
цевистою речовиною власне бiогенного (органiчного) походження, частково перетворюють
вуглеводневi сполуки вмiсних порiд. Вони разом з первинними сполуками глибинного висо-
котемпературного флюїду та малозмiненими сполуками вмiсних товщ при появi умов для
розвитку процесу втiлення флюїду, за першим варiантом у пiдсумку, й складають основу
для абiогенно-бiогенного синтезу вуглеводнiв у земнiй корi [3, 4], фiксуючись у такому при-
родному феноменi лiтосфери Землi, як термобарометрiя i геохiмiя прожилково-вкрапленої
мiнералiзацiї у вiдкладах нафтогазоносних областей i металогенiчних провiнцiй [15].
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