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Тверді вуглеводні (бітуми) та гідротермальні мінерали (кіновар, сфалерит, галеніт та ін.) 
у породах рудних полів утворюють бітумо-гідротермальні мінеральні асоціації [1]. Таке 
явище закономірно спостерігається в зонах розломів на ділянках молодої та сучасної тек-
тонічної активізації, з якими пов’язані поліхронні осередки тепломасоперенесення. Воно 
має планетарне поширення і характеризується певними мінералого-геохімічними особ-
ливостями [2—4].

Існують різні уявлення про генезис бітумів — від органічного до неорганічного. Однак у 
випадку бітумо-гідротермальних мінеральних асоціацій рудних полів регіону обидві ці кон-
цепції не завжди відповідають конкретним геологічним умовам. 

Серед основних теорій генезису природних вуглеводнів, зокрема бітумів, виділяють: 
неорганічну (абіогенну) теорію синтезу вуглеводнів у глибинних шарах земної кори і мантії 
(М. Кудрявцев, П. Кропоткін, В. Порфір’єв, Г. Доленко, Е. Чекалюк, Й. Грінберг, Г. Бойко, 
Ю. Стефаник), органічну (осадово-міграційну) — утворення вуглеводнів за рахунок ката ге-
нетичного перетворення біогенних решток у нафтогазоматеринських пластах (М. Вас соє-
вич, В. Соколов, В. Успенський, А. Леворсен, Д. Хант) та абіогенно-біогенну (осадово-неор-
ганічну) — за рахунок обох цих процесів (І. Чебаненко, М. Павлюк, І. Наумко, Й. Сворень). 
Крім того, існують також інші оригінальні пояснення природи вуглеводнів у земній корі, до 
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прикладу “геосинергетична концепція природних вуглеводнево-генерувальних систем” 
(О. Лукін) чи явища систематичного перетворення вуглеводнів у періоди тектонічної ак-
тивізації (Х. Хедберг, О. Ушаков) тощо.

Розв’язанню проблеми походження бітумів зон гідротермальної мінералізації у породах 
присвячено роботи Ласькова В.А. (1973), Цекоєва В.П. (1976), Калюжного В.А. (1978), 
Корчемагіна В.А. (1980, 1984), Мельникова Ф.П. (1982), Панова Б.С. (1984, 1986, 1989), 
Рипун М.Б. (1986), Галабурди Ю.А. (1987), Зацихи Б.В. (1989), Баліцького В.С. (2008), 
Павлюка М.І. (2009), Наумка І.М. (2015) та інших українських і закордонних геологів. 
Проте для ртутних і ртутно-поліметалічних рудних полів регіону конкретні моделі форму-
вання бітумо-гідротермальних асоціацій потребують уточнення.

Для розв’язання цієї задачі нами було відібрано дев’ять проб твердих чорних бітумів з 
Микитівського, Дружківсько-Костянтинівського та Слов’янського гідротермальних руд-
них полів Донбасу (Донецької складчастої споруди). Їх було проаналізовано з метою ви-
значення ізотопного складу карбону в Інституті геохімії, мінералогії та рудоутворення 
ім. М. П. Семененка НАН України (м. Київ) на мас-спектрометрі МІ 1305 МВ (аналітики 
В.С. Мороз, Л.І. Проскурко) (таблиця).

Отримані результати дають підставу дійти певних висновків щодо генезису дослідже-
них бітумів. Ізотопний склад карбону в пробах бітумів свідчить про переважно органічне 
джерело цього елемента. Лише в одній пробі (№ 1) мова може йти про істотну присутність 
важкого ізотопу (13С), а отже, і про певний вплив мігрувальних ендогенних флюїдів на про-
цеси формування бітумів.

Енергетичною і матеріальною основою бітумо-гідротермального мінералоутворення є 
флюїдне тепломасоперенесення [1, 5].

Найінтенсивніше висхідне розвантаження флюїдних потоків відбувається по зонах роз-
ломів і просторово збігається з антиклінальними структурами, в породах яких сформували-
ся тектоногенні зони розущільнення [1, 6, 9].

Виходячи з цих передумов та грун-
туючись насамперед на даних визначен-
ня ізотопного складу карбону бітумів, а 
також на власних і літературних мате-
ріалах щодо міграційних процесів вуг-
леводневих флюїдів у гідротермальних 
потоках, нами побудовано модель фор-
мування бітумо-гідротермальних міне-
ральних асоціацій рудних полів Донба-
су (рисунок).

З аналізу запропонованої графічної 
моделі (див. рисунок) випливає, що про-
цеси неорганічного синтезу атомів кар-
бону і гідрогену спричиняють появу під 
впливом температури понад 1200 °C [7] 
вуглеводневих сполук типу CnH2n. У пе-
ріоди тектонічної активізації в регіоні, 

Ізотопний склад карбону в бітумах 
гідротермальних рудних полів Донбасу

№ 
зразка

Місце відбору
δ13С, ‰

(стандарт 
PDB)

1 Дружківсько-Костянтинівське 
рудне поле

−18,27

2 Дружківсько-Костянтинівське 
рудне поле

−21,73

3 Микитівське рудне поле −22,22
4 Микитівське рудне поле −20,71
5 Микитівське рудне поле −22,48
6 Микитівське рудне поле −22,62
7 Микитівське рудне поле −25,16
8 Слов’янське рудне поле −21,19
9 Слов’янське рудне поле −27,07
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насамперед у ларамійську фазу альпійського тектогенезу, з якою пов’язане формування 
гідротермальної мінералізаціїї рудних полів Донбасу [8], синтезовані ендогенні вуглевод-
неві сполуки разом з мантійно-коровими гідротермами переносилися до земної поверхні. 
На їхньому шляху в літологічному розрізі регіону була 10—20-кілометрова теригенно-
вугленосна товща середньо-верхнього карбону, з якої завдяки різним фізико-хімічним пе-
ретворенням органічні вуглеводні вугільних товщ величезними порціями захоплювались 
гідротермальним потоком. Власне така взаємодія ендогенних термальних розчинів з ор-
ганічною речовиною, з одного боку, спричинила істотне зменшення питомого вмісту важ-
кого ізотопу вуглецю (13С) у мінералоутворювальних розчинах, а з іншого — “метаморфі-
зацію” вугілля і появу антрацитів [8].

Таким чином, у повідомленні на підставі даних визначення ізотопного складу карбону 
бітумів гідротермальних рудних полів регіону, зроблено висновок про те, що на їхнє фор-
мування впливала переважно органічна речовина вугленосних кам’яновугільних порід. 
Проте незначна частка важкого абіогенного ізотопу вуглецю надходила разом із глибин-
ними гідротермами.

Висновки, що випливають з результатів ізотопного аналізу бітумів, відображені на мо-
делі їхнього формування (див. рисунок) та збігаються з новітньою точкою зору щодо ви-
рішення загальної проблеми генезису вуглеводнів [2, 6, 10—13].

Отже, бітуми бітумо-гідротермальних мінеральних асоціацій ртутних рудних полів 
Донбасу мають подвійну біогенно-абіогенну природу, що відповідає і фактичним даним, і 
філософській концепції їхнього формування.
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ИЗОТОПНЫЙ СОСТАВ КАРБОНА БИТУМОВ 
ГИДРОТЕРМАЛЬНЫХ ПОЛЕЙ ДОНБАССА

Установлен изотопный состав карбона битумов гидротермальных рудных полей Донбасса. Содержание 
тяжелого изотопа 13С в битумах Никитовского, Дружковско-Константиновского и Славянского рудных 
полей определяется значениями δ13С в пределах −18,27÷ −27,0 ‰ (стандарт PDB). Это указывает на то, 
что преимущественным источником их формирования были угленосные породы среднего и верхнего кар-
бона. Построена модель формирования битумо-гидротермальных ассоциаций рудных полей региона, со-
гласно которой они имеют биогенно-абиогенное происхождение.

Ключевые слова: битумы, изотопы, карбон, битумо-гидротермальные ассоциации, гидротермальные руд-
ные поля, Донбас.
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ISOTOPIC COMPOSITION OF CARBON BITUMEN 
HYDROTHERMAL FIELDS OF THE DONBAS

The isotopic composition of carbon of the bitumens of the hydrothermal ore fields of the Donets Basin is estab-
lished. The content of the heavy isotope 13С in the bitumens of the Nikitovka, Druzhkovka-Konstantinovka, and 
Slavyansk ore fields is determined by the values of δ13С in the internal −18.27 ÷ −27.0 ‰ (PDB standard). This 
indicates that the predominant source of their formation was the carbonaceous rocks of the middle and upper 
Carboniferous. A model for the formation of bitumen-hydrothermal associations of ore fields in the region has 
been constructed, according to which they have a biogenic-abiogenic origin.

Keywords: bitumens, isotopes, carbon, bitumen-hydrothermal associations, hydrothermal ore fields, Donets Basin.


