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Вступ 
 
Досвід проведення високоточних магніт-

них зйомок в нафтогазоносних районах свід-
чить, що родовища нафти та газу нерідко су-
проводжують локальні магнітні аномалії. Вони 
характеризуються невеликою амплітудою (до 
10 нТл), від‘ємним і додатним знаком, склад-
ною морфологією [1, 2]. У їх формуванні вба-
чають вплив різних чинників, однак більшість 
дослідників збігаються на суттєвій ролі вугле-

водневих флюїдів, які мігрують із покладу сис-
темою тріщин у розущільнених зонах та змі-
нюють на своєму шляху магнітні, електричні, 
акустично-пружні та інші фізичні властивості 
порід, що вміщують і перекривають поклад. 
Таким чином навколо покладу формуються зо-
нально-кільцеподібні аномальні зміни літофі-
зичних параметрів, які у літературі часто нази-
вають "стовпами епігенетично змінених порід", 
"geochemical halo", "geochemical chimney" [2-5]. 
Хіміко-біологічна взаємодія флюїдів вуглевод-
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На основі вивчення особливостей аномального магнітного поля і магнітної сприйнятливості гірських 
порід на нафтоносних і перспективних структурах Центральної частини Дніпровсько-Донецької западини 
побудовані їх геомагнітні моделі від різних аномалієутворюючих джерел у фундаменті та осадовій товщі. 
Результати математичного моделювання показують, що локальні магнітні аномалії амплітудою до 10 нТл 
і просторовими розмірами співмірними із розмірами структур, які спостерігались над досліджуваними ро-
довищами вуглеводнів, найкращим чином апроксимуються моделлю, яка включає магнітну неоднорідність 
епігенетичного походження у передбачуваній зоні окислення на невеликих глибинах (до 1 км від денної пове-
рхні). Зроблений висновок про те, що особливості морфології аномального магнітного поля над родовищами 
вуглеводнів Центральної частини Дніпровсько-Донецької западини свідчать про їх генетичний зв’язок з на-
фтогазоносністю теригенно-карбонатних товщ нижнього карбону 

 
На основании изучения особенностей аномального магнитного поля и магнитной воспримчивости гор-

ных пород на нефтеносных и перспективных структурах Центральной части Днепровско-Донецкой впади-
ны построены их геомагнитные модели от разных аномалиеобразующих источников в фундаменте и оса-
дочной толщи. Результаты математического моделирования показывают, что наблюденные над исследу-
емыми месторождениями углеводородов локальные магнитные аномалии амплитудой до 10 нТл и про-
странственными размерами сопоставимыми с размерами самих структур самым лучшим образом апрок-
симируются моделью, которая включает магнитную неоднородность эпигенетического происхождения в 
предполагаемой зоне окисления на небольших глубинах (до 1 км от дневной поверхности). Сделан вывод о 
том, что особенности морфологии аномального магнитного поля в пределах месторождений углеводоро-
дов Центральной части Днепровско-Донецкой впадины свидетельствуют о их генетической связи с нефте-
газоносностью теригенно-карбонатных толщ нижнего карбона 

 
On the base of investigations of peculiarities of anomalous magnetic field and rocks magnetic susceptibility in 

the oil-bearing and perspective structures of Central part of Dnipro-Donetsk depression have been built their mag-
netic models with different anomal genarated sources in the basement and sediment cover. The observed local mag-
netic anomalies over investigated deposits have a intensity up to 10 nT and spatial dimensions are about the struc-
tures ones. The results of mathematic modelling show, that these anomalies are in best agreement with model of 
magnetic heterogeneities of epigenetic origin in the possible zone of oxidation at slight depths (up to 1 km from the 
surface). It was concluded, that the peculiarities of anomalous magnetic field morphology over oil and gas deposits 
and perspective structures of the Central part of the Dniepr-Donetsk depression indicate of their genetic relation-
ship with oil-and-gas content of terrigenous-carbonate sediments of the Lower Carboniferous layers 
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нів (ВВ) із оточуючими породами викликає ни-
зку аномальних ефектів, які розглядаються ба-
гатьма геофізичними методами як пошукові 
критерії нафтогазоносності. У магнітному полі 
основним пошуковим критерієм є неоднорід-
ність магнітних властивостей осадових товщ у 
зонах родовищ ВВ. Вважають, що в різних час-
тинах розрізу нафтогазоносної структури мо-
жуть утворюватись епігенетичні магнітні (маг-
нетит, піротин, грейгіт, маггеміт) та немагнітні 
мінерали (пірит, марказит), які є причиною по-
яви над родовищами ВВ слабких за інтенсивні-
стю аномальних ефектів Та [6, 7]. Однак на 
сьогоднішній день питання зв‘язку аномально-
го магнітного поля (АМП) та інших геофізич-
них полів із нафтогазоносністю все ще залиша-
ється дискусійним [3-9].  

Метою даної роботи є побудова геомагніт-
них моделей та виявлення на цій основі можли-
вих генетичних зв‘язків локальних аномалій 
Та над родовищами нафти та газу із їхньою 
нафтогазоносністю.  

 
Магнітні властивості та особливості  

аномального магнітного поля 
 
Дослідження магнітних властивостей гір-

ських порід, особливостей аномального магніт-
ного поля та побудова геомагнітних моделей 
виконані для Селюхівського, Шатравинського 
родовищ ВВ та Вовківцівської перспективної 
структури у межах Дніпровсько-Донецької за-
падини (ДДЗ). За тектонічною схемою В.К.Гав-
риша вибраний район дослідження розташова-
ний у Центральному сегменті Дніпровсько-
Донецького грабену [10]. Відносно поздовж-
нього тектонічного районування Селюхівське 
родовище розташоване у межах Південної при-
бортової зони, а Шатравинське і Вовківцівська 
перспективна структура у межах Північної 
прибортової зони ДДЗ. Нафтоносність цих ро-
довищ пов‘язана із карбонатними та піщанис-
тими колекторами нижньовізейсько-турней-
ського нафтогазоносного комплексу на глиби-
нах від 3 до 5 км. По сейсмовідбиваючих гори-
зонтах нижнього карбону досліджувані струк-
тури являють собою невеликі за розмірами ан-
тиклінальні підняття, які розбиті тектонічними 
порушеннями різної орієнтації.  

Для побудови геомагнітних моделей дослі-
джуваних структур необхідними є дані про 
розподіл магнітних характеристик гірських по-
рід та про локальні особливості АМП. Нашими 
попередніми дослідженнями вивчено пошаро-
во-латеральну мінливість магнітної сприйнят-
ливості гірських порід у межах досліджуваних 
родовищ та структур. Встановлено, що най-
більш магнітними утвореннями серед дослі-
джуваних порід виявились перекристалізовані, 
тріщинуваті базальтовидні породи верхнього 
девону, із =(100-5000)х10–5Сі в межах Селю-
хівського родовища на глибинах біля 4 км. Ве-
личина магнітної сприйнятливості (МС) ниж-
ньокам’яновугільної товщі, де зосереджені по-
клади ВВ, у загальному коливається у межах 
=(0-30)х10–5Сі. При детальному статистично-

му аналізі даних виявилось можливим розділи-
ти товщу порід від фамену до серпухова за МС 
на кілька літомагнітних горизонтів (ЛМГ), які 
збігаються із стратиграфічними одиницями різ-
ного рангу [11-16]. Це фаменсько-турнейський, 
який характеризується середніми значеннями 
=(5-15)х10–5 Сі, із більшими величинами  для 
глинистих порід; нижньовізейський, для якого 
характерні найнижчі значення МС (=(0-5)х10–5 

Сі) та невисока дисперсія  і верхньовізейсько-
серпухівський, що характеризується високими 
величинами МС (=(20-30)х10–5Сі) та диспер-
сій. У верхньовізейсько-серпухівському ЛМГ 
найбільш часто зустрічались багато прошарків, 
лінз порід із достатньо високими значеннями 
МС, =(100-200)х10–5Сі, що пов’язане із розвит-
ком сидерито-сидеритоплезитової, сидерито-
анкеритової мінералізації. Дослідження латера-
льної мінливості МС порід у межах та поза ме-
жами родовищ показало відмінності у статис-
тичних характеристиках МС гірських порід. У 
контурі родовищ спостерігається тенденція до 
нівелювання величин  порід та їх дисперсій 
практично для усіх виділених ЛМГ. Причиною 
зменшення МС у перекриваючих поклад глини-
стих товщах верхнього візе можуть бути від-
новні процеси і утворення вторинного піриту 
[15].  

Для отримання достовірних експеримента-
льних даних про тонку структуру АМП над ви-
браними об‘єктами дослідження була виконана 
високоточна наземна магнітна зйомка (ВНМЗ). 
В результаті проведення ВНМЗ встановлено, 
що над досліджуваними об’єктами як у межах 
Південної так і у межах Північної прибортових 
зон Центральної частини ДДЗ із нафтогазонос-
ністю у нижньокам’яновугільному комплексі 
виявлена складна структура АМП. На фоні ре-
гіональної складової Т виділяються додатні 
локальні аномалії амплітудою, переважно, від 4 
до 6 нТл і шириною від 3 до 7 км. За своєю 
морфологією переважають куполовидні та хви-
леподібні аномалії. Співставлення поля Та із 
структурними картами нижнього карбону по 
різних сейсмічних горизонтах, ізопахітами то-
вщин карбонатів нижнього візе та із сейсміч-
ними розрізами показало, що виділені на фоні 
регіонального магнітного поля локальні магні-
тні аномалії Та просторово приурочені до пас-
ток ВВ у нижньокам’яновугільному нафтогазо-
носному комплексі [13-15]. 

 
Особливості побудови  
геомагнітних моделей 

 
Інтерпретація виявлених локальних анома-

лій Та пов‘язана із певними труднощами, які 
полягають в тому що, амплітуди локальних 
аномалій Та, як правило, не перевищують  
6-7 нТл при ширині 3-4 км, відсутні дані про 
магнітні властивості гірських порід у верхній 
частині розрізу структур (до 2,5-3 км), а також 
у тому, що вибрана інтерпретаційна модель по-
винна пояснити механізм утворення магнітних 
аномалій та факти їх приуроченості до нафтога-
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зових родовищ. Тому інтерпретація локальних 
аномалій Та, проводилась у рамках теоретич-
них моделей (В.Б.Березкин, H.G.Machel, 
D.Schumacher, D.F. Saunders), які передбачають 
наявність над покладами нафти та газу зон із 
диференційованими магнітними властивостями 
середовища [2-4, 6]. 

Враховуючи загальновідомий факт неод-
нозначності розв‘язання оберненої задачі маг-
ніторозвідки при інтерпретації локальних ано-
малій Та над родовищами ВВ, були виконані 
розрахунки для декількох варіантів їх можли-
вих джерел. Такими джерелами можуть бути 
намагнічені тіла або виступи кристалічного фу-
ндаменту, геологічні неоднорідності різного 
типу у осадовій товщі (шари із вулканогенними 
породами, антиклінальні структури, рифові 

споруди, соляні штоки і т.п.), а також зони епі-
генезу порід під впливом флюїдів ВВ навколо 
покладів нафти та газу. 

Запропонована інтерпретаційна модель пе-
редбачає існування в осадовій товщі трьох 
джерел у вигляді шарів А-В, які вносять свій 
вклад у спостережене АМП (рис. 1-3). Шар А 
являє собою у фаменсько-турнейському ЛМГ 
лінзовидні тіла складені туфами та базальтами 
незначної ширини, а також малоамплітудні ви-
ступи у кристалічному фундаменті. За відсут-
ності даних про величину МС порід фундамен-
ту, припускаємо, що вони складені гранітоїда-
ми із =(100-1200)х10–5Сі. Шар Б являє собою 
антиклінальну структуру по сейсмовідбиваю-
чих горизонтах нижнього та верхнього візе. 
При цьому бралось до уваги присутність у 

 
1  пласти, лінзи базальтовидних порід фамену; 2  пласти аргілітів із конкреціями сидериту;  
3  магнітоактивні тіла у зоні окислення; 4  сіль; 5  вапняки; 6  вапняки, фланкуючі фації;  

7  біогермні вапняки, фації ядерної частини; 8  пісковики; 9  нафтовий поклад; 10  сейсмічні 
горизонти; 11  флангові частини родовища, зони субвертикальних неоднорідностей збільшеної 

проникливості. Величини намагніченостей (І) шарів А-В приведені в А/м 
Рисунок 1  Спостережене та розраховане АМП Та вздовж профіля ІІІ-ІІІ і сейсмічного 

розрізу на Селюхівській структурі відносно джерел у осадовому чохлі (шари А-В) 
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верхньовізейсько-серпухівському ЛМГ малопо-
тужних верств порід із сидеритово-анкерито-
вою мінералізацією. Припускаємо, що в окре-
мих випадках МС сидеритизованих верств (шар 
Б1) може бути вищою, (=500-1000х10–5Сі) із 
утворенням парагенетичної асоціації сидерит-
магнетит [17]. Також зроблено припущення, що 
високомагнітні верстви із сидеритовою мінера-
лізацією повторюють форму малоамплітудної 
антиклінальної складки. Шар В являє собою 
літологічну неоднорідність у верхній частині 
осадового чохла на глибинах до 1 км над по-
кладами ВВ із магнетитово-піротиновою міне-
ралізацією. Припускається гіпотеза утворення 
магнітних мінералів згідно моделі мінералогіч-
них змін порід під впивом ВВ при формуванні 
магнетиту чи піротину бактеріальним або хімі-
чним шляхом у зоні окислення. Потужність 
шару В вибрана близько 1 км, оскільки в інтер-
валі 0-1000 м за теоретичними даними є мож-
ливими хімічні процеси, які ведуть до утворен-
ня магнетиту [2-8]. Крім цього відомі знахідки 

округлих стяжінь цього мінералу у буровому 
шламі свердловин на глибинах 500-600 м [18, 
19]. Вся решта частина осадової товщі між пла-
стами А-Б приймається як слабомагнітна з ве-
личиною =(10-20)х10–5Сі, яка розташована у 
зоні відновлення.  

При моделюванні були використані двох-
вимірні моделі у вигляді прямокутних парале-
лепіпедів безмежного простягання у субмери-
діональному напрямку. В кожній із моделей в 
свою чергу комбінується глибина верхніх і ни-
жніх кромок аномальних шарів, їхня ширина і 
величина намагніченості. Зазначимо, що моде-
лювання проводилось для двох варіантів орієн-
тації осі простягання магнітних моделей відно-
сно магнітного меридіану: а) вісь перпендику-
лярна до магнітного меридіану; б) вісь парале-
льна до магнітного меридіану. Профіль в обох 
випадках перпендикулярний до осі простягання 
моделі. 

Позначимо через Za, Ha компоненти магні-
тного поля моделі. В кожній точці профілю L 

 
1  пласти аргілітів та пісковиків у товщах турне та верхнього девону із конкреціями сидериту;  
2  теригенно-карбонатна товща нижнього карбону; 3  магнітоактивні тіла у зоні окислення; 

4 глини; 5  вапняки; 6  нафтонасичений піщаний горизонт В-26; 7  розривні порушення;  
8  сейсмічні горизонти; 9  зони субвертикальних неоднорідностей збільшеної проникливості.  

Величини намагніченостей (І) шарів Б-В приведені в А/м 
Рисунок 2  Спостережене та розраховане АМП Та вздовж профіля І-І та сейсмічного  

розрізу на Шатравинській структурі відносно магнітних джерел в осадовому чохлі  
(шари Б1, Б2, В) 
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вони знаходяться як суми відповідних компо-
нент поля усіх паралелепіпедів у даній точці: 
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де N – кількість паралелепіпедів в складі мо-
делі. Компоненти поля кожного паралелепіпеду 
знаходимо як різниці відповідних компонент 
поля пари пластів великої потужності, нижній з 
яких зміщений вздовж бокової грані відносно 
верхнього і має протилежну намагнічесть. 
Компоненти Z i H пластів великої потужності 
знаходяться з відомих виразів [20]: 
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де: h, b – відповідно глибина та півширина 
верхньої кромки пласта;  – кут нахилу пласта 
до площини горизонту;   – кут між напрямом 
вектора намагніченості і нахилом пласта до 
площини горизонту. Поле Та в кожній точці 
профілю знаходимо з виразу 
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1  граніти у виступі кристалічного фундаменту, 2  пласти аргілітів із конкреціями сидериту  
у товщі нижнього карбону; 3  теригенно-карбонатна товща нижнього карбону; 4  магніто-
активні тіла у зоні окислення; 5  кристалічний фундамент; 6  тектонічні порушення в чохлі;  

7  тектонічні порушення у фундаменті; 8  сейсмічні горизонти; 9  зони субвертикальних  
неоднорідностей збільшеної проникливості.  

Величини намагніченостей (І) шарів А-В приведені в А/м 
Рисунок 3  Спостережене та розраховане АМП Та вздовж геомагнітного профіля ІІ-ІІ  

та сейсмічного розрізу на Вовківцівській структурі відносно магнітних джерел в осадовому 
чохлі (шари А, Б1, Б2, В) 
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де: Xb, Yb, Zb – значення відповідних теорети-
чних компонент в точці, що відповідає розта-
шуванню базового пункту профіля; X0, Y0, Z0 – 
значення відповідних компонент нормального 
поля в районі досліджень, 0магнітна стала. 

Величина намагіченості (І) в системі СІ 
пов‘язана із МС () та напруженістю (Н) магні-
тного поля виразом: 

І=Н (А/м),  де  Н40А/м. 
Для усіх варіантів моделі з врахуванням 

намагніченостей порід розрахована амплітуда 
та ширина аномалії.  

 
Аналіз та обговорення результатів 

 
Селюхівське родовище. Для Селюхівської 

структури розрахунки прямої задачі виконані 
для геомагнітного профіля ІІІ-ІІІ, на якому 
аномалія Та виділена найбільш контрасно і 
досягає близько 6 нТл при ширині до 4 км. При 
моделюванні були використані три вищеописа-
ні джерела у вигляді шарів А-В. Параметри мо-
делі наведені у табл. 1.  

На рис. 1 зображені результати порівняння 
розрахованих від шарів А-В аномальних ефек-
тів. Із рисунку видно, що отримане АМП Та 
більш адекватно апроксимує модель із трьома 
шарами, в якій головний вклад в утворення ло-
кальної аномалії вносить шар В, котрий пред-
ставляє літологічну неоднорідність у верхній 
частині розрізу. При величині МС цього шару 
=50-120х10–5Сі, при І=4х10–3А/м, товщині 1 км 
і протяжності близько 3 км магнітна аномалія 
Та при ширині 3,7 км досягає амплітуди понад 
5 нТл, що задовільно описує експериментальну 
криву Та. Наявність діабазів та пластів сиде-
ритів на глибинах відповідно 3,6 і 3,1 км  
викликає на поверхні магнітну аномалію амплі-
тудою в 0,6-0,8 нТл і шириною в 7-8 км, що  
суперечить спостереженому АМП.  

При зміні осі орієнтації магнітних моделей 
розрахована крива Та буде мати дещо іншу 
морфологію. На рис.1 пунктирною лінією пока-
зані криві Та від шарів А-В при орієнтації ма-
гнітного профіля у широтному напрямку. 

Отримані результати моделювання узго-
джуються із розрахунками, виконаними в робо-
ті [21] при геомагнітному моделюванні Селю-

хівського родовища. Зроблено висновок про 
значну роль літологічної неоднорідності у зоні 
окислення над покладом ВВ в утворенні магні-
тної аномалії Та [21].  

Шатравинське родовище. За результата-
ми ВНМЗ на Шатравинському родовищі на 
профілі І-І була зафіксована хвилеподібна ло-
кальна аномалія ΔТа амплітудою 4-6 нТл, ши-
риною 3 км.  

Оскільки, глибина до поверхні фундаменту 
становить понад 4 км, при моделюванні були 
використані два типи джерел у вигляді шарів  
Б-В.  

Результати моделювання показують, що 
присутність на глибинах близько 4,4 км пластів 
магнітних пісковиків і аргілітів потужністю  
100 м, шириною близько 4 км і намагніченістю  
І=4х10–3А/м (шар Б1) і порід верхнього візе 
(шар Б2, при І=1х10–3А/м) викликає на поверхні 
магнітну аномалію Та амплітудою 0,73 нТл і 
шириною близько 8 км (рис. 2). У випадку на-
явності в моделі додаткового шару В, що пред-
ставляє літологічну неоднорідність із магніт-
ними мінералами на глибинах до 1 км у зоні 
окислення над покладом пісковиків (горизонт 
В-26), викликаний аномальний магнітний ефект 
у 6-7 нТл при ширині 3-4 км задовільно співс-
тавляється із розмірами спостережуваної ано-
малії Та (рис. 2). Параметри магнітної моделі 
представлені у табл. 2. 

Вовківцівська структура. У локальному 
АМП на Вовківцівській структурі на фоні регі-
онального фону виділяється локальна магнітна 
аномалія амплітудою 4-6 нТл і просторовими 
розмірами 4-5 км. Співставлення поля із струк-
турними побудовами по горизонтах верхнього 
візе показало зміщення епіцентру Та від скле-
піння Вовківцівської брахіантикліналі і при-
урочення його до грабенопобідного пониження 
у товщі нижнього карбону, який обмежений 
тектонічними порушеннями, а також до висту-
пу у кристалічному фундаменті. Ширина гра-
бену та виступу співставима із шириною ано-
малії Та (рис. 3). 

При моделюванні у випадку наявності ли-
ше виступу у фундаменті (шар А) шириною в  
2 км і товщині 200 м, на глибинах 3 і 3,2 км, 
складеного гранітами із =(100-1200)х10–5Сі 
отримаємо модельну криву амплітудою в  

Таблиця 1  Параметри геомагнітної моделі Селюхівського родовища 

Глибина, км Джерела 
Верх.гр. Ниж.гр 

Намагніченість 
I, А/м 

х10–5Сі Амплітуда 
модельної 
аномалії  
Та, нТл 

Ширина 
модельної 

аномалії, км 

А 3,60 3,65 0,15 4500 0,65 6-7 
А 3,60 3,65 0,15 4500 
Б 3,10 3,15 0,007 200 

0,80 
0 

6-7 

А 3,60 3,65 0,15 4500 
Б 3,10 3,15 0,007 200 

0 1,0 0,017 500 

21,82 3-4 

В 
0 1,0 0,002-0,004 50-120 5,30 3-4 
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0,36 нТл і шириною понад 7 км при намагніче-
ності І=4х10–3А/м. У випадку збільшенння на-
магніченості шару А (І=4х10–2А/м) амплітуда 
аномалії буде становити близько 4 нТл, ширина 
7 км, що не відповідає спостережуваному 
АМП. При апроксимації поля Та іншими дже-
релами вибирається наявність верстви порід у 
формі невеликої антикліналі (шар Б1) потужні-
стю близько 50 м і шириною 3,5 км, котра скла-
дена теригенними породами в парагенетичній 
асоціації сидерит-магнетит у покрівельній час-
тині нижньовізейського ЛМГ на глибинах бли-
зько 2,8 км, МС якого становить =500х10–5Сі 
(табл. 3). У верхньому пласті (шар Б2), який 
складений породами верхнього палеозою і ме-
зозою, припускається намагніченість товщі в 
І=1х10–3А/м, =30х10–5Сі, потужність тіла бли-
зько 1,2 км, ширина 3,5 км. За таких умов вра-
ховуючи шар А розрахована аномалія Та буде 
досягати амплітуди понад 2 нТл при ширині 
близько 7 км (рис. 3). 

У випадку четвертого шару В припуска-
ється можливість наявності покладів ВВ у корі 
вивітрювання фундаменту (зона відновлення) і 
формуванні літологічної неоднорідності на 
глибинах 0-1 км із =(50-120)х10–5Сі завдяки 
підвищеній тріщинуватості тектонічних зон, які 
облямовують грабеноподібне пониження у оса-
довому чохлі, по яких йшов підтік флюїдів ВВ 
у приповерхневе середовище. Шари Б1, Б2 роз-
ташовані у зоні відновлення, шар В гіпотетично 
розташований у зоні окислення (рис. 3).  

Із результатів співставлення спостереже-
них та розрахованих кривих Та випливає ви-
сновок про те, що наявність виступу у фунда-
менті, сидеритизованого шару в товщі порід 
нижнього карбону створює магнітну аномалію 
амплітудою 2 нТл (рис. 3). Якщо припустити, 
що виступ у фундаменті із відповідними геоме-
тричними параметрами складений породами 
основного складу, типу базальтів, МС яких 
становить понад =1000х10–5Сі, то в такому 
випадку спостережена аномалія Та може бути 
викликана цим виступом. При наявності магні-
тної неоднорідності у приповерхневих умовах 
(0-1,0 км) розрахований аномальний ефект, бу-
де задовільно описувати спостережену локаль-
ну магнітну аномалію Та. 

Вивчення вертикального розподілу МС по-
рід, особливостей тонкої структури АМП і ма-
тематичне моделювання показують, що намаг-
ніченість теригенно-карбонатної товщі порід 
нижнього карбону на глибинах 3-4 км є вкрай 
малою щоб внести істотний вплив у додатню 
магнітну аномалію Та амплітудою 4-6 нТл. 
Наявність туфогенних порід верхнього девону, 
МС яких досягає =(4500-5000)х10–5Сі, на гли-
бинах понад 4 км і виступу у фундаменті на 
глибинах близько 3 км також не впливає на 
утворення локальних магнітних аномалій. Бага-
точисленні включення та прошарки карбонатів 
заліза в асоціації із магнетитом в теригенній 
товщі нижнього карбону на глибинах близько  
3 км теоретично можуть бути джерелом лока-
льної аномалії, однак при умові їх значної по-

Таблиця 2  Параметри геомагнітної моделі Шатравинського родовища 

Глибина, км Джерела 
Верх.гр. Ниж.гр 

Намагніченість 
I, А/м 

х10–5Сі Амплітуда 
модельної 
аномалії  
Та, нТл 

Ширина 
модельної 

аномалії, км 

Б1 3,45 4,45 0,004 120 
Б2 3,0 3,45 0,001 30 

0,73 7-8 

Б1 3,45 4,45 0,004 120 
Б2 3,0 3,45 0,001 30 
В 0 1,0 0,002-0,004 50-100 

5-6 3-3,5 

 
Таблиця 3  Параметри геомагнітної моделі Вовківцівської структури 

Глибина, км Джерела 
Верх.гр. Ниж.гр 

Намагніченість 
I, А/м 

х10–5Сі Амплітуда 
модельної 
аномалії  
Та, нТл 

Ширина 
модельної 

аномалії, км 

А 3 3,20 0,004 100 0,36 7,2 
А 3 3,20 0,04 1200 3,66 7,2 
А 3 3,20 0,004 100 
Б1 2,80 2,85 0,017 500 
Б2 1,60 2,80 0,001 30 

2,23 6,8 

А 3 3,20 0,004 100 
Б1 2,80 2,85 0,017 500 
Б2 1,60 2,85 0,001 30 
В 0 1,0 0,002-0,004 50-120 

5 3,8 
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тужності та намагніченості, що не було виявле-
но під час дослідження МС керну. 

Отже, основним джерелом в утворенні ло-
кальних аномалій Та над досліджуваними на-
фтоносними структурами Центральної частини 
ДДЗ виступає магнітна верства порід у припо-
верхневих шарах, в якій за певних фізико-
хімічних умов відбулись реакції утворення епі-
генетичного магнетиту або піротину бактеріа-
льним чи хімічним шляхом [6].  

 
Висновки 

 
Досліджувані структури у межах Центра-

льної частини ДДЗ супроводжуються локаль-
ними магнітними аномаліями амплітудою до 10 
нТл із складною морфологією, які просторово 
приурочені до пасток вуглеводнів у нижньо-
кам’яновугільному нафтогазоносному компле-
ксі. Осадова товща порід від фаменського ярусу 
верхнього девону до серпухівського ярусу ни-
жнього карбону у зонах родовищах вуглеводнів 
та перспективних структур за величиною та 
дисперсією магнітної сприйнятливості є неод-
норідною і диференціюється на кілька літомаг-
нітних горизонтів.  

За результатами математичного моделю-
вання аномального магнітного поля над дослі-
джуваними структурами у межах Центральної 
частини ДДЗ встановлено, що істотний вклад у 
тонку структуру спостережуваного поля Та 
вносить магніта неоднорідність епігенетичного 
походження у приповерхневих шарах до 1 км. 

Природу спостережених локальних анома-
лій Та із характерними амплітудно-частот-
ними характеристиками можна пояснити в рам-
ках моделі епігенетичних змін порід під впли-
вом вуглеводневих флюїдів. 

Проведені дослідження засвідчили існу-
вання генетичних зв’язків між тонкою структу-
рою аномального магнітного поля із покладами 
вуглеводнів у карбонатних та піщанистих коле-
кторах нижньокам’яновугільного нафтогазоно-
сного комплексу.  
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