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argilitas – nuos ėdin ė nuolaužinė
pelitų grupės uoliena, susidariusi iš
diagenezės ir epigenezės stadijose
sutank ėjusio, dehidratuoto ar
sucementuoto molio bei moling ų

uolien ų (Geologijos terminų 
enciklopedinis žodynas, 2006).

Skalūnas – metamorfinė arba nuos ėdin ė uoliena pasižyminti skalūnuotumu
arba skalūnuota tekstūra ir sudaryta iš viena kryptimi orentuotų bei lygiagrečiai
išsidėsčiusių mineralų, taip pat gebėjimu lengvai skilti plonomis plokštelėmis arba
plytelėmis pagal skalūno plokštumas

molio skalūnas – metamorfinė, nuos ėdini ų skalūnų grupės smulkiagrūdė
uoliena, sudaryta iš kaolinito, hidrožėručių, chlorito, kartais montmorilonito su
kvarco, feldšpatų ir kt. mineralų priemaiša. Kai kada turi anglingos organinės
medžiagos, karbonatų ar geležies sulfidų. Uoliena tanki, ryškiai skalūnuota,
vandenyje nebrinksta.

Ką vadiname skal ūnais?



The Key Factor for Production: Mineralogy

best Barnett Shale production comes from

zones with 45% quartz and only 27% clay

brittleness controls frac stimulation

Skirtingi skalūnų sluoksniai



Angliavandeniliai gali b ūti ši ų būvių:

• dujos (pvz., metanas ir propanas),
• skys čiai (pvz., heksanas ir benzinas),
• vaškai ar kietos medžiagos (pvz., parafinas ir

naftalenas) arba polimerai (pvz., polipropilenas).

Angliavandenilia i (tradiciniai
ir išsklaidytieji) – visi skysti ir dujiniai
angliavandeniliai ar j ų ir kit ų medžiag ų gamtiniai
mišiniai, susikaup ę žemės gelm ėse: nafta, dujos,
kondensatas bei juose susikaup ę lydintieji
komponentai (LR Angliavandeninlių išteklių
klasifikacija).



Netradicinių angliavandenilių rezervuarai Tradicinių angliavandenilių rezervuarai

Tankūs smiltainiai

Skalūnai Klintys

Blogos kolektorin ės savyb ės Geros kolektorin ės savyb ės

(Modified from US Departament of Energy)



Hidraulinis ardymas: mechaniškai suardomi
skalūnų sluoksniai, juose sukuriant mikro -plyši ų
tinkl ą – dirbtin į uolienos skvarbum ą.

http://www.statoil.com/en/About/Worldwide/USA/Pages/Sh
aleGasMarcellus.aspx



Tradiciniai angliavandeniliai (nafta) Lietuvoje 
aptikti: 
• Išdūlėjusiame kristaliniame pamate, 
• Kambro smiltainiuose, 
• Ordoviko karbonatin ėse uolienose, 
• Silūro karbonatin ėse uolienose,
• Devono smiltainiuose

Zdanaviciute, Lazauskiene, 2004

Angliavandenilių potencialas

Smiltainis Molis
Mer-
gelis

Dolo-
mitas



Lietuvoje
•15 naftos telkinių vykdoma
naftos gavyba iš vidurinio
kambro Deimenos serijos smil-
tainių,
• gavybą vykdo 5 bendrovės

• Leidimai naudoti anglia-
vandenilių išteklius (vykdyti
paiešką / žvalgybą) Lietuvoje
yra išduoti 6 bendrovėms



Pagrindiniai parametrai, nusakantys skal ūnų sluoksni ų
perspektyvum ą angliavandenili ų požiūriu ( pagal GASH projektą):
1. Organin ės medžiagos kiekis – TOC > 2%;

2. Organin ės medžiagos tipas – II (II–III) tipo kerogenas ir

organin ės medžiagos terminis brandumas (matuojamas vitrinito
atspindžio rodikliu Ro% - 1,0%(1,5%) < Ro < 3,3%;

3. Slūgsojimas – sausumos teritorija, uolien ų slūgsojimo gylis – ne
daugiau 3–4 km

4. Sluoksnio storis > 20 m;

5. Uolien ų trapumas – kvarco+kalcito kiekis ~ 30–40%

6. Uolien ų savyb ės – skvarbumas, poringumas, plyšiuotumas, galimyb ė

adsorbuoti ir desorbuoti dujas ir kt.

Netradicinių angliavandenilių potencialas



Apatinio silūro pado slūgsojimo gylis (virš.) ir 
storis (dešin.) Vakarų Lietuvoje (Zdanavičiūtė ir 
Lazauskienė, 2009). 

1 – lūžiai, 2 – izohipsės, 3 – miestai, 4 – kranto linija, 5 –
Lietuvos Respublikos valstybinė siena, 6 – gręžiniai; 
raudona linija – potencialių apatinio silūro perspektyvių 
sluoksnių galima paplitimo riba
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Perspektyvių apatinio silūro uolienų
slūgsojimo gylis kinta nuo 1700 m iki
2050 m PV Lietuvos dalyje.
Šių sluoksnių storis kinta nuo 40 m
iki ~ 160 m.

Zdanavičiūtė ir Lazauskienė, 2009

Netradicinių angliavandenilių potencialas



• Organinės medžiagos kiekis (TOC) apatinio silūro storymėje kinta nuo 1–3 iki
8–11% (17%).

• Pirolizės duomenys (S2 = 32–76(~100) kg AV/t. uolienos) rodo aukštą
angliavandenilių generacijos potencialą.

Netradicinių angliavandenilių potencialas

I tipo kerogenas, 
generuojantis naftą II tipo kerogenas, 

generuojantis naftą

Bendras organin ės anglies kiekis

Mišrus II-III tipo kerogenas, 
generuojantis naftą ir dujas

III tipo kerogenas, generuojantis dujas
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IV tipo kerogenas, generuojantis sausas dujas



Organin ė medžiaga pradeda generuoti kai R o :
> 2% - sausas dujas .
1.3–2.0 - skystas dujas ir kondensat ą

0,55–1,0 - naftą.



Terminis organinės medžiagos bran-
dumas kinta nuo 0,7–1,4% Ro. T. y.
skalūnų angliavandeniliai yra naftos ir
kondensato „lange“.

Nepaisant didelio TOC (iki 17%),
terminis brandumas yra pasiekęs tik
naftos generacijos stadiją

Tik 1 bandinyje yra nustatytas Ro %
1,95 – t. y. dujinio būvio dujų „langas“.
Šiame mažame plote (žalia spalva)
organinė medžiaga galėjo pasiekti
kondensato ar drėgnų dujų zonos
brandumą.

Organin ės medžiagos 
brandumas

Lazauskienė, Zdanavičiūtė, spaudoje

Netradicinių angliavandenilių potencialas



Skalūninių angliavandenilių ištekliai Lietuvoje (1)

JAV EIA 2011: geologiniai skalūnų dujų ištekliai – 481 mlrd. m3; 

išgaunamieji skalūnų dujų ištekliai - 113 mlrd. m3.

JAV EIA 2013: Išgaunamų skalūnų dujų Lietuvoje nėra;

geologiniai skalūnų naftos ištekliai – 640 mln. t;  

išgaunamieji – 40 mln. t; 

su skalūnų nafta susijusių dujų geologiniai ištekliai – 113 mlrd. m3; 

Šių dujų išgaunamieji ištekliai – 11 mlrd. m3



Skalūninių angliavandenilių ištekliai Lietuvoje (2)

LMA komisija 2013 03 : 

išgaunami skalūninių dujų ištekliai  80 mlrd. m3

Grigelis, Zdanavičiūtė 2013-10:

išgaunamos skalūninės dujos – 741 mlrd. m3

Išgaunama nafta 1,8 mlrd. m3



Lazauskienė, Zdanavičiūtė (rengiama): 
Geologini ų skalūnų angliavandenilių kiekis PV
Lietuvoje vėlyvojo ordoviko-ankstyvojo silūro 110 m
storymėje:

skystų – nuo 3,6 iki 18,3 mlrd. m3

dujinių – nuo 103 iki 513 mlrd. m3

Skalūninių angliavandenilių ištekliai Lietuvoje (3)



Kiekio skaičiavimo problema (Lenkijos pavyzdys)



Aplinkosauginiai reikalavimai



Leidimų situacija Europoje



Naftos ištekliai

2013 m. spalio 1 d. nafta Lietuvoje išgaunama 15-oje detaliai 
išžvalgytų naftos telkinių iš 63-jų gręžinių. 

Detaliai išžvalgyti geologiniai naftos telkinių ištekliai – 19,6 mln. 
tonų; 

išgaunamieji naftos ištekliai – 6,6 mln. tonų; 

išgauta 4,3 mln tonų (iki 2013-01).

išgaunamųjų naftos išteklių likutis – 2,3 mln. tonų. 



Naftos gavyba  nuo 2001 m. (471 tūkst. t) sumažėjo > 60%
2012 m. iš 63 gr ęžinių išgauta 102,04 t ūkst. t naftos; į naftingus sluoksnius per 

15 injekcini ų gręžinių injektavo per 1 mil. m 3 sūrymų liekan čių po naftos 
atskyrimo iš vandens. 
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1975–1997 m. duomenimis Baltijos jūros akvatorijoje
(Lietuvos zonoje ir tuo metu ginčytinoje Baltijos jūros

teritorijoje) buvo išskirtos 53 skirtingo ištirtumo ir
perspektyvumo laipsnio strukt ūros (Laškovas
ir kt., 1996, Vosylius, 1998).
Tik kelios iš jų (D1-1, E7-1, E6-1, D6-1, D-5, P6-1, C8-1)
buvo tirtos gręžiniais.

D-5 vietinė struktūra buvo išskirta pagal seisminės žvalgybos
tyrimų duomenis, 1985 m. joje išgręžtas D5-1 gręžinys,
kuriame buvo nustatytos naftos apraiškos – 5,7 m3/d.

Nafta  Baltijos jūroje 



Lietuvos bendrasis planas



• Silūro-ordoviko uolienų sluoksniai yra labiausiai
perspektyvūs netradicinių angliavandenilių išteklių (naftos)
požiūriu Lietuvoje

• Apatinio silūro uolienos PV Lietuvoje slūgso 1700–2050 m
gylyje; sluoksnių storis kinta nuo 40m iki ~ 160 m.

• Apatinio silūro argilitai PV Lietuvoje turi didelį organinės
medžiagos kiekį; terminio brandumo duomenys rodo
žymiai didesnę skystų nei dujinio būvio netradicinių
angliavandenilių generacijos galimybę.

• Reikalingi tolimesni tyrimai siekiant nustatyti svarbiausias
skalūnų uolienų savybes ir įvertinti netradicinių
angliavandenilių išteklius.

Apibendrinimas



Dujinių skalūnų tyrimo ir gavybos technologijos 
nuolatos tobulėja.

Lietuvoje yra palankios geologinės sąlygos 
skalūnų angliavandenilių darbams,  

Aplinkosauginiai reikalavimai yra labai aukšti.  

Dabartinėmis žiniomis, grėsmių žemės ir 
vandens švarai – NĖRA.

Apibendrinimas



Išgavimo modelis 

Lietuvos naftos darbų strategija 1996 m:
• Spartinti naftos darbus, sukurti tam 

palankias teisines, ekonomines sąlygas; 
• Paieškas ir gavybą vykdyti tik iš 

investicijų;
• Prognozavimą vykdyti iš valstybės lėšų 

per valstybines geologinių tyrimų 
programas.



Prieš skelbiant 
angliavandenilių išteklių 
naudojimo konkursą 
atliekamas  SPAV,as –
Šilutės–Tauragės 
SPAV‘o rezultatai 
patvirtinti 2012-02-23

2013 metais planuojama 
pradėti SPAV‘ą Kaltinėnų  
plote.

Angliavandenilių darbų žemėlapis 

Kaltinėnų
plotas



Dėkoju už dėmesį 

A. Valaičio nuotr.


