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Са мая глы бо кая свід ра-

ві на, ад куль ай чын ныя 

ге о ла гі да ста лі ўзор для 

вы ву чэн ня — 7 кі ла мет-

раў. З зям ных глы бінь 

ця пер вы цяг ва юць да 

ты ся чы мет раў па ро-

ды ў год. Та кія ка мен-

ныя слуп кі дыя мет рам 

7-8 сан ты мет раў і даў-

жы нёй да мет ра ста но-

вяц ца ма тэ ры я лам для 

на ву ко ва га вы ву чэн ня 

ў адзі ным у на шай кра-

і не Цэнт ры апра цоў кі, 

да сле да ван ня і за хоў-

ван ня кер ну. Зна хо дзіц-

ца ён у Го ме лі.

Керн — узор гор най па ро-

ды, які да ста лі спе цы яль ным 

аб ста ля ван нем са свід ра ві-

ны. Знеш не гэ тыя ка мя ню кі 

амаль не ад роз ні ва юц ца па 

ко ле ры: той шэ ры, а по бач — 

кры ху цям ней шы і з дзі рач-

ка мі. Са праўд ны ге о лаг гля-

дзіць не толь кі на ко лер, але 

і на яго ад цен ні, струк ту ру 

ка ме ня і ба чыць не прос та 

па ро ду, але і перс пек ты вы 

раз віц ця ўсёй наф та вай га-

лі ны Бе ла ру сі.

— Тут за хоў ва ец ца 34 ты-

ся чы па гон ных мет раў кер ну, 

які мы скру пу лёз на збі ра лі 

прак тыч на з усёй Бе ла ру-

сі, — га во рыць на мес нік 

ге не раль на га ды рэк та ра 

аб' яд нан ня «Бе ла рус наф-

та» Пётр ПОЎ ЖЫК. — Ён 

пад ня ты са свід ра він роз-

най глы бі ні. Мі ні маль ная — 

2-3 кі ла мет ры, а мак сі маль-

ная — да 7 кі ла мет раў. Ана-

ла гаў гэ та му цэнт ру ня шмат 

на ват на пост са вец кай пра-

сто ры. Най блі жэй шыя з іх 

зна хо дзяц ца ў Том ску, Цю-

ме ні, Хан ты-Ман сій ску і ў 

Мас коў скай воб лас ці.

Ге о лаг Ган на ЯРА ШЭН КА 
рас каз вае пра гіс то рыю по-

шу каў вуг ле ва да род най сы-

ра ві ны на тэ ры то рыі Бе ла ру сі. 

Аказ ва ец ца, яе ка ле гі яшчэ ў 

1941 го дзе дак лад на па цвер-

дзі лі, што наф та на тэ ры то-

рыі рэс пуб лі кі ёсць. Пер шая 

свід ра ві на бы ла пра бу ра на 

ў Да ма на віц кім ра ё не. Да 

гэ тай тэ мы вяр ну лі ся толь кі 

праз 20 га доў: у 1961 го дзе 

пра бу ры лі пер шую по шу ка-

ва-раз ве дач ную свід ра ві ну. 

А свід ра ві на Рэ чыц кая № 8 

лі чыц ца пер шай, з якой наф-

та па ча ла зда бы вац ца пра-

мыс ло ва. Ад бы ло ся гэ та, 

да рэ чы, у 1965 го дзе. Мак сі-

маль ная зда бы ча пры па дае 

на 1975 год — ка ля 8 млн тон 

чор на га зо ла та.

— Сён ня на тэ ры то рыі 

Бе ла ру сі ёсць 15 свід ра він-

міль ён ніц, — пра цяг вае Ган-

на Яра шэн ка. — Дзе вяць з іх 

і ця пер да юць з не траў вуг ле-

ва да ро ды. Бе ла рус кая наф та 

зна хо дзіц ца глы бо ка. На шы 

спе цы я ліс ты ма юць во пыт 

зда бы чы з глы бі ні больш за 

ча ты ры ты ся чы мет раў.

Ка мя ні ў Цэнт ры апра цоў-

кі, да сле да ван ня і за хоў ван ня 

кер ну не прос та рас кла да юць 

у ад мыс ло выя скры ні сі ня га 

ко ле ру. Да рэ чы, гэ тыя ка роб кі 

аба ра ня юць вя ліз ныя ка вал кі 

па ро ды ад віль га ці і агню. Ну 

а цеп ла іза ля цый ны ўшчыль-

няль нік не аб ход ны для да дат-

ко вай фік са цыі — каб ліш ні раз 

не па шко дзі лі ся, рас каз вае 

ад каз ны за кер нах ра ні лі шча 

ге о лаг Рус там КА ЗІ МАЎ:

— Па сут нас ці, гэ та геа-

ла гіч ны банк да ных. Сён-

ня тут 34 ты ся чы па гон ных 

мет раў, пра бу ра ных на 1450 

свід ра ві нах. Керн сіс тэ ма ты-

за ва ны, ка та ла гі за ва ны і па-

кла дзе ны на доў га ча со вае 

за хоў ван не на спе цы яль ныя 

стэ ла жы — згод на з геа ла-

гіч ным ра я на ван нем па зо-

нах наф та га за на кап лен ня.

Ва га та кой скры ні за ле-

жыць ад шчыль нас ці па ро ды 

і скла дае ад 10 да 20 кі ла гра-

маў. На кож най — QR-код. 

Су час ныя тэх на ло гіі да зва-

ля юць ім гнен на «пра чы таць» 

усё змес ці ва: дзе, што і ка лі 

зда бы та. «Цяп ліч ныя» ўмо-

вы для кер ну — гэ та і па ста-

ян ная тэм пе ра ту ра. У хра-

ні лі шчы заў сё ды ад 18 да 

21 гра ду са.

Але ж за хоў ван не кер ну — 

не са ма мэ та. Кус кі ка мен най 

па ро ды заў сё ды зна хо дзяц ца 

ў ра бо це. На дру гім па вер се 

ў ла ба ра то рыі лі та ло гіі вя дуц-

ца дэ та лё выя да сле да ван ні. 

Спе цы я ліст цэнт ра Яў ге ній 

НА ПРЭ ЕН КА ка мен чы кі ба-

чыць на скрозь:

— Вось у гэ тай па ро-

дзе — ад бі так нор кі чар вя ка, 

які жыў пры клад на 360 міль-

ё наў га доў та му. Чар вя кі, ві-

даць, лю бі лі тое мел кае мо-

ра, якое бы ло не ка лі на гэ тай 

тэ ры то рыі. Вось тут мож на 

па ба чыць вуг ле фі ка ва ныя 

ас тат кі ста ра жыт ных рас лін. 

Гэ та — пяс ча нік. Ён з'яў ля-

ец ца па ро дай-ка лек та рам, 

якая най больш перс пек тыў-

ная для зда бы чы вуг ле ва да-

ро даў.

Пры ем на, ка неш не, уя-

віць, што на тэ ры то рыі Бе ла-

ру сі 350—370 міль ё наў га доў 

та му бы ло мо ра, па доб нае 

на Чыр во нае. І клі мат та кі ж. 

Ме на ві та та ды з ры фа вых 

ма сі ваў сфар мі ра ва лі ся тыя 

па ро ды, якія сён ня з'яў ля юц-

ца ўні каль ным ка лек та рам 

вуг ле ва да ро даў.

Іры на БАБ КО ВА, вя ду-

чы ін жы нер служ бы фі зі кі 

плас та, спа чат ку зай ма ец ца 

ачыст кай кер ну ад вуг ле ва-

да ро даў. Для гэ та га «ва-

рыць» спе цы яль на пры га та-

ва ныя цы лінд ры кі з кер ну ў 

га ра чым рас тва раль ні ку пры 

тэм пе ра ту ры кі пен ня.

— Так мы вы зна ча ем філь-

тра цый ныя ўлас ці вас ці — гэ-

та зна чыць, здоль насць па-

ро ды пра пус каць ней кія пры-

ме сі: газ, наф ту, плас та вую 

ва ду. Та кім чы нам ад бы ва-

ец ца ацэн ка пра ні каль нас ці 

плас та і вы зна ча ец ца ёміс-

тасць ка лек та ра.

По бач ін жы нер служ-

бы фі зі кі плас та На тал ля 

ФЕ ДА РЭН КА вы ву чае рэ-

чыў ны склад па род. Яна зай-

ма ец ца раз мо лам ка мя нёў, іх 

суш кай і пра сей ван нем праз 

спе цы яль ныя сі ты. Для ўсіх 

гэ тых пра цэ дур ёсць са мае 

су час нае аб ста ля ван не.

У ла ба ра то рыі вы ра бу 

пет ра гра фіч ных шлі фоў ін-

жы нер служ бы фі зі кі плас-

та Ма ры на ПРОЦ КАЯ па-

каз вае, як ро біц ца тон кі зрэз 

па ро ды таў шчы нёй 0,2 мм. 

Гэ та і ёсць шліф:

— Ка мень доў га апра-

цоў ва юць з да па мо гай спе-

цы яль ных рэ аген таў. По-

тым ідзе руч ная да вод ка і 

па лі роў ка. На кож ны ўзор 

на но сіц ца ін фар ма цыя пра 

струк тур ныя асаб лі вас ці: по-

ры, ка вер ны, рас ко лі ны.

Усе гэ тыя ма ні пу ля цыі з 

кер нам да юць маг чы масць 

спе цы я ліс там-лі то ла гам да-

бы тую ін фар ма цыю сін тэ за-

ваць і су па стаў ляць.

— Мы скла да ем дыя гра-

мы ге не раль на га скла ду па-

род, — рас каз вае спе цыя -

ліст-лі то лаг Яў ге ній КА-

ЛЕЙ ЧЫК і па каз вае кар ту, 

на якой жоў тым ко ле рам вы-

зна ча ны мяс ці ны, дзе мо гуць 

быць най больш спры яль ныя 

для зна хо джан ня наф ты па-

ро ды. — Та кія кар ты да па ма-

га юць пры по шу ка вых гео  ла-

гараз ве дач ных ра бо тах і пры 

да рас пра цоў цы і да раз вед цы 

дзей ных за ле жаў. А вось тут 

у нас ка лек цыя роз ных па-

род — ка ля 200 узо раў. Яна 

ха рак та ры зуе пра дук цый ныя 

і не пра дук цый ныя га ры зон-

ты Пры пяц ка га пра гі бу.

Ме на ві та та кія комп лекс-

ныя да сле да ван ні да зва ля-

юць аца ніць перс пек ты вы 

наф та нос нас ці той ці ін шай 

тэ ры то рыі, пад крэс лі вае на-

мес нік ды рэк та ра па ге о-

ла га раз ве дач ных ра бо тах 

Бе ла рус ка га на ву ко ва-

да след ча га і пра ект на га 

ін сты ту та наф ты Ба рыс 

ДУ БІ НІН:

— Маг чы ма, знеш не ра-

бо та ге о ла га-лі то ла га не 

вель мі эфект ная, але ме на-

ві та яна да зва ляе спраг на за-

ваць мес ца зна хо джан не но-

вых ра до ві шчаў і атры маць 

ін фар ма цыю па па вя лі чэн ні 

зда бы чы вуг ле ва да ро даў.

Да рэ чы, вы твор чае аб'-

яд нан не «Бе ла рус наф та» 

сё ле та пла нуе па вя лі чыць 

на 60 % у па раў на нні з ле-

таш ні мі па каз чы ка мі ўзро-

вень по шу ка ва-раз ве дач-

на га свід ра ван ня. На мес нік 

ге не раль на га ды рэк та ра 

аб' яд нан ня Пётр ПОЎ ЖЫК 

ка жа, што прад пры ем ства 

па ста ян на на рошч вае аб'-

ёмы ге о ла га-раз ве дач ных 

ра бот:

— За да ча на ступ на га 

го да: на рас ціць мет раж по-

шу ка ва-раз ве дач на га свід-

ра ван ня да 32—33 ты сяч па-

гон ных мет раў. Упер шы ню 

на прад пры ем стве па стаў-

ле на яшчэ ад на ам бі цый-

ная за да ча: кам пен са ваць 

на 100 % уз ро вень га да вой 

зда бы чы наф ты за кошт 

пры рос ту за па саў — гэ та 

1 міль ён 670 ты сяч тон. Ле-

тась атры ма ла ся вый сці па 

гэ тым па каз чы ку на 85 %. 

Мы сён ня пра цу ем з за каз-

чы ка мі з Ра сіі, Укра і ны, Ін-

дыі, Эк ва до ра, Ве не су э лы. 

Ад на з су час ных за дач — 

на рошч ван не экс парт на га 

па тэн цы я лу Цэнт ра апра-

цоў кі, да сле да ван ня і за хоў-

ван ня кер ну.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

Пры пяц кі пра гіб — 
буй ная тэк та ніч ная 
струк ту ра Ус ход не-Еў-
ра пей скай плат фор мы. 
Раз ме ша ны на поўд ні 
і паў днё вым ус хо дзе 
Бе ла ру сі. Яго пра цяг-
ласць 280 км, шы ры ня 
да 150 км. З ад кла да мі 
Пры пяц кай упа дзі ны 
звя за ны ра до ві шчы 
наф ты, ка мен най і ка-
лій ных со ляў, ка мен-
ных і бу рых ву га лёў, 
га ру чых слан цаў, прэс-
ных, мі не ра лі за ва ных і 
тэр ма льных вод, бу даў-
ні чых ма тэ ры я лаў...

ПА ДА РОЖ ЖА Ў ГЛЫ БІ НІ 
БЕ ЛА РУС КАЙ ЗЯМ ЛІ

мож на ажыц ця віць у Цэнт ры апра цоў кі, да сле да ван ня і за хоў ван ня кер ну вы твор ча га аб' яд нан ня 
«Бе ла рус наф та». А так са ма пе ра ка нац ца, што цёп лыя хва лі мар скія не ка лі плёс ка лі ся ў тых мяс ці нах, 

якія сён ня най больш перс пек тыў ныя для зда бы чы наф ты

Вя ду чы ін жы нер служ бы фі зі кі плас та Іры на БАБ КО ВА.

Керн.

Ге о лаг Рус там КА ЗІ МАЎ.


