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Останніми роками на території Дніпров-
сько-Донецької западини (ДДз) існує стійка 
тенденція щодо зменшення розмірів та кількос-
ті антиклінальних пасток нафти і газу, підгото-
влених до глибокого буріння. Одним із шляхів 
підвищення рівня забезпеченості новими ре-
сурсами та запасами вуглеводнів (ВВ) є перехід 
до пошуку та розвідки не тільки антикліналь-
них, але і інших потенційно нафтогазоносних 
об’єктів, в тому числі в центральній частині 
западини, як однієї з недостатньо вивчених, але 
перспективних територій. 

З точки зору перспектив нафтогазоносності 
в межах центральної частини ДДз виділяються 
шість нафтогазоносних (продуктивних) ком-
плексів, що є сукупністю потенційно проник-
них, часто нафтогазонасичених порід та регіо-
нальних флюїдоупорів, які відносяться до юр-
ських, тріас-верхньопермських, нижньоперм-
сько-верхньокам’яновугільних, середньокам’я-
новугільних, нижньокам’янновугільних і девон-
ських відкладів. Розташування в розрізі регіо-
нальних слабкопроникних товщ (флюїдоупо-
рів) дало підстави дослідникам поділити ниж-
ньокам’янновугільні відклади на турнейсько-
нижньовізейський і верхньовізейсько-серпухів-
ський перспективні комплекси [1]. Крім того, 
за особливостями геологічної та тектонічної 
будови, розвитку різних типів локальних струк-

тур, просторового розміщення покладів і родо-
вищ вуглеводнів, їх фазового стану та продук-
тивності в межах центральної частини ДДз ви-
діляють сім нафтогазоперспективних районів 
(рис. 1): Монастирищенсько-Софіївський наф-
тоносний; Глинсько-Солохівський газонафто-
носний; Антонівсько-Білоцерківський нафтога-
зоносний; Машівсько-Шебелинський газонос-
ний; Руденківсько-Пролетарський нафтогазо-
носний; Жовтнево-Лозівський перспективний; 
Співаківський газоносний; Кальміус-Бахмут-
ський газоносний; північного борту нафтогазо-
носний; південного борту перспективний.  

Як вже було відмічено, з точки зору ступе-
ня геолого-геофізичної вивченості даний регіон 
характеризується суттєвою нерівномірністю. 
Особливо це стосується вивченості глибинної 
будови авлакогену, окремих територій його 
осьової та приосьової частин, а також прибор-
тових відкладів, особливо в південній частині 
ДДз. 

Актуальним моментом  при обґрунтовано-
му залучені до пошуково-розвідувальних робіт 
нових нафтогазоперспективних територій є 
критичний перегляд всього накопиченого 
об’єму геолого-геофізичних відомостей з ме-
тою їх узгодження і створення єдиної геолого-
геофізичної моделі, яка би охоплювала всі оса-
дові комплекси і породи фундаменту. Метода-
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ми, що дозволяють це зробити, є гравірозвідка 
в комплексі з іншими геолого-геофізичними 
даними. Таке твердження ґрунтується на тому, 
що, на відміну від інших геофізичних методів, 
саме гравіметричними спостереженнями по-
крита вся територія центральної частини ДДз. 
Дослідження іншими методами носять фрагме-
нтарний характер, і саме через їх комплексу-
вання з гравіметричнимми даними можна вий-
ти на створення такої узагальнюючої просторо-
вої геогустинної моделі. 

Виходячи з досвіду раніше виконаних до-
сліджень [2], для успішного вирішення задачі 
створення узгодженої просторової геогустинної 
геолого-геофізичної моделі центральної части-
ни ДДз найбільше підходить «Автоматизована 
система кількісної комплексної інтегральної 
інтерпретації геолого-геофізичних даних 
GCIS», яка базується на сучасних розробках в 
галузі розв'язку прямих та обернених задач 
геофізики для складнопобудованих моделей 
середовища [3]. 

Слід зауважити, що саме створення інтег-
ральної геолого-геофізичної моделі, і її гравіта-
ційна верифікація дозволяє об’єднувати в спі-
льних рамках інформацію різної природи та 
ступеня детальності. 

Зрозуміло, що створення такої моделі по-
винно ґрунтуватися на достовірних і узгодже-
них відомостях про характер поведінки геогус-
тинних властивостей порід в межах централь-
ної частини авлакогену, аналізу якого і присвя-
чена дана стаття. 

Вивчення фізичних властивостей гірських 
порід ДДз розпочалося у 40-роках минулого 
сторіччя і продовжується по теперішній час. 
Зокрема детальний аналіз розподілу густин за 
даними неглибоких свердловин (до 3000 м) був 
проведений групою УкрДГРІ під керівництвом 
Н.Н. Карпинської [4]. Пізніше, впродовж остан-
ніх 30 років за керном глибоких (до 5000 м і 
нижче) свердловин досліджувались геогустинні 
властивості порід глибоко залягаючих горизон-
тїв – В.С. Попович, В.В. Омельченко та ін. 
(«Дніпрогеофізика»). Колекторські властивості 
порід осадової товщі вивчалися ПГО «Полтав-
нафтогазгеологія» з використанням матеріалів 
сейсмокаротажа свердловин, який проводився 
Східно-Українською геофізичною розвідуваль-
ною експедицією. У 1995-96 рр. в Національній 
гірничій академії України (Г.Я. Голіздра, 
В.С. Попович) виконані узагальнення вимірю-
вань густини та пластової швидкості осадових 
порід північно-східної частини ДДз, західної та 
північної окраїни Донбасу [5]. 

Результати цих досліджень уможливили  
визначення на регіональному рівні основних 
особливостей просторового розміщення порід з 
різними геогустинними властивостями. Розгля-
немо деякі з них. 

Зміна густини порід з глибиною. Як і для 
інших осадових басейнів, у всіх тектонічних 
зонах центральної частини ДДз густина з гли-
биною зростає. Найбільші градієнти спостері-
гаються у молодих осадових комплексах до 
глибини 1.5–2.0 км. У крейдових та юрських 

нафтогазоносні райони: В – Монастирищенсько-Софіївський нафтоносний;  
Г – Глинсько-Солохівський газонафтоносний; Е – Антонівсько-Білоцерківський нафтогазоносний; 

Ж- Машівсько-Шебелинський газоносний; З – Руденківсько-Пролетарський нафтогазоносний;  
І – Жовтнево-Лозівський перспективний; К – Співаківський газоносний; Л – Кальміус-Бахмутський 

газоносний; О – північного борту нафтогазоносний; П – південного борту перспективний,  
кольором показана територія центральна частина ДДз 

Рисунок 1 – Схема нафтогазогеологічного районування території досліджень 
(за Ю.О. Арсірієм, Б.П. Кабишевим, О.К. Ципком, П.Ф. Шпаком) 
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відкладах густина зростає від 1.8 г/см3 до 2.45–
2.50 г/см3, у тріасових – від 2.28 г/см3 до 
2.50 г/см3. Густини верхньокам’яновугільних 
відкладів у верхній частині розрізу також змі-
нюються достатньо помітно: від 2.37 г/см3 на 
глибині 700 м до 2.64 г/см3 на глибині 3000 м. 
Так само збільшується з глибиною густина мо-
сковських, башкірських та серпухівських від-
кладів. Значно меншою мінливістю характере-
зуються густини порід візейського і турнейсь-
кого ярусів нижнього карбону, а також девон-
ських відкладів. Відклади цього віку вже на 
глибинах 500–1500 м характеризуються густи-
ною від 2.5 г/см3 і більше. Встановлено, що в 
різних тектонічних зонах густини порід одного 
віку різняться. Так густина тріасу у північній 
частині крайової зони на глибині 1000 м нижча 
за густину цих відкладів у центральному грабе-
ні та південній частині крайової зони на 0.12–
0.15 г/см3. Причому з глибиною ця різниця ні-
велюється. Слід зазначити, що у центральній 
частині грабена густина від мезозойських до 
серпухівських відкладів нижча за відповідні 
густини цих відкладів у інших тектонічних зо-
нах. Густина верхньокам’яновугільних відкла-
дів у центральному грабені у інтервалі 800–
4400 м приблизно постійна (2.48–2.50 г/см3), а 
на значних глибинах (3000–4400 м) на 0.10–
0.14 г/см3 менша, ніж у крайових частинах. 

Залежність густині від літологічного 
складу порід. Важливою характеристикою про-
сторового розподілу густини порід є її зміна з 
глибиною для порід різного літологічного 
складу. Так мергелі, крейдові відклади та глини 
із їх зануренням швидко ущільнюються.  
Наприклад, густина мергелей збільшується від 
1.25 г/см3 у приповерхневому шарі – до 
2.43 г/см3 на глибині 800 м, крейдових відкла-
дів – від 1.9 г/см3 у приповерхневому шарі – до 
2.21 г/см3 на глибині 1000 м, а глин юрського та 
крейдяного віку – приповерхневому шарі від 
1.95 г/см3 до 2.55 г/см3 на глибині 2500 м. По-
мітно ущільнюються аргіліти та алевроліти. 
Густина аргілітів башкірського ярусу змінюєть-
ся від 2.42г/см3, на глибині 1000 м, до 
2.65 г/см3, на глибині 3500 м. Причому аргіліти 
нижнього карбону більш ущільнені ніж аргіліти 
середнього. Так на глибині 1500 м густина  
аргілітів нижнього карбону складає 2.60–
2.62 г/см3, а середнього – 2.55 г/см3. На великих 
глибинах ця різниця невілюється, і на глибині 
4000 м густина аргілітів не залежно від віку 
коливається в діапазоні 2.63–2.67 г/см3. В свою 
чергу, густина пісковиків турнейського ярусу 
на глибині 3500 м досягає 2.60 г/см3 і при зану-
ренні на глибину 4500 м збільшується до 
2.7 г/см3. 

Крім вказаних раніше досліджень з петро-
фізичного визначення густини порід вивчення 
геогустинного розрізу окремих структур і стру-
ктурних зон центральної частини ДДз проводи-
лось при виконанні гравіметричних досліджень 
різними партіями ДГЕ “Дніпрогеофізика” і Ар-
темівської ГЕ та тематичних досліджень, які 
закінчились в 1975 р. (Карпінська, 1966, 1968; 
Тафєєв, 1966; Новицька, 1974). За даними авто-

рів цих робіт середньозважені щільності окре-
мих стратиграфічних підрозділів визначались з 
врахуванням вмісту найбільш розповсюджених 
різновидів порід. Густина, що наведена в таб-
лиці 1, визначалась за дослідженнями керну [6]. 
Ці данні підтверджують висновки, що глинисті 
породи характеризуються більшою сприйнят-
ливістю до ущільнення ніж піщанисті. Густина 
глинистих відкладів в інтервалі глибин від по-
верхні до 5000 м коливається в межах від 1.9 до 
2.9 г/см3 і особливо різко зростає від поверхні 
до глибин 1000 м. Для піщаних і алевролітових 
порід також прослідковується закономірне  
збільшення густини з глибиною. Густина вап-
няків та доломітів змінюється в менших межах 
– 2.5-2.7 г/см3. Середні значення густини для 
них близькі та складають 2.56 і 2.55 г/см3. По 
розрізу густина зростає всередньому від 2.5 у 
верхній частині розрізу до 2.67 г/см3 на глиби-
нах понад 3500 м. Ангідрити характеризуються 
високою густиною, яка змінюється в межах 2.8-
2.9 г/см3. Кам’яна сіль у пластових умовах, що 
залягає у відкладах нижньої пермі, характери-
зується значеннями густини від 2.12 до 
2.27 г/см3.  

З метою узагальнення розрізнених даних 
наведених в чисельних друкованих виданнях 
проведено їх аналіз та статистична обробка, що 
дало можливість встановити відповідні залеж-
ності середньозваженої густини стратиграфіч-
них підрозділів геологічного розрізу різних ді-
лянок (структур та структурних зон) централь-
ної частини ДДз (табл. 1). Крім того ці дані за-
безпечили можливість на кількісному рівні 
(табл. 2) проаналізувати та встановити залеж-
ності густини порід різного віку від глибини їх 
розміщення та літологічного складу (рис. 2). 
Для порівняння цих залежностей розраховані 
градієнти змін густин для різновікових відкла-
дів з глибиною та дисперсія значень густин 
окремих літологічних різновидів розташованих 
на одній глибині (рис. 3, 4). 

Аналіз отриманих результатів свідчить про 
залежність густини як від віку, так і від літоло-
гічного складу, хоча ці залежності апроксиму-
ються різними рівняннями:  

227.0)ln(073.0  вік  – залежність 
градієнту густини від віку,  

024.10.25  h  – залежність дисперсії гу-
стини від глибини за рахунок різного літологі-
чного складу.  

Спільний вплив цих двох чинників призво-
дить до зміни середньозваженої густини з гли-
биною. 

Густина соляних штоків. Важливим мо-
ментом у визначенні геогустинних характерис-
тик території є урахування наявності в межах 
території значної кількості соляних штоків. За 
даними багаторічних досліджень ДГЕ “Дніпро-
геофізика” та інших організацій середньозва-
жена густина штокової солі оцінюється як  
2,200,02 г/см3. До 90-97% об’єму штоку скла-
дає галіт, густина якого становить 2.16 г/см3. 
Соляні маси штоку завжди містять різну кількість 
(в середньому  5%)  розсіяних  уламків  інших 
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Таблиця 1 – Густина гірських порід центральної частини ДДз 

Літологічні різновиди, середня густина, г/см3 Інтервал глибин, м 
пісковики алевроліти глини та аргіліти вапняки та доломіти 

0-500 1.91 2.01 2.05 2.53 
500-1000 2.07 2.14 2.20 2.54 
1000-1500 2.17 2.26 2.33 2.55 
1500-2000 2.25 2.37 2.44 2.56 
2000-2500 2.33 2.45 2.51 2.62 
2500-3000 2.40 2.50 2.56 2.64 
3000-3500 2.44 2.53 2.59 2.67 
3500-4000 2.48 2.55 2.61 2.67 
4000-4500 2.49 2.57 2.63 2.67 
4500-5000 2.50 2.59 2.63 2.67 
5000-5500 2.50 2.59 2.63 2.67 
5500-5750 2.50 2.59 2.64 2.67 

 
Таблиця 2 - Статистичні оцінки густини гірських порід центральної частини ДДз 

Літологічні різновиди, густина, г/см3 Статистичні оцінки 
пісковики алевроліти глини та аргіліти вапняки та доломіти 

Середнє 2.34 2.43 2.49 2.62 
Медіана 2.42 2.52 2.58 2.66 
Мода 2.50 2.59 2.63 2.67 
Стандартне відхилення 0.20 0.20 0.19 0.06 
Дисперсія 0.04 0.04 0.04 0.00 
Інтервал 0.59 0.58 0.59 0.14 
Мінімум 1.91 2.01 2.05 2.53 
Максимум 2.50 2.59 2.64 2.67 

 

 
а)      б) 

Рисунок 2 – Залежність значень густини  від  глибини  
для різновікових порід (а) та літологічних різновидів (б) 
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типів порід розмірами, в основному, від 1 см до 
5-10 см. Серед уламків домінують вапняки (їх 
густина 2,67-2,70 г/см3) і ангідрити (з густиною 
до 2,87 г/см3). 

Густина кепроку. В апікальних частинах 
штоків розвинуті кепроки, складені брекчіями 
різного складу (здебільшого глинисто-вапняко-
вими). За даними буріння кепроки можуть вмі-
щувати значні за розмірами уламки (розміром 
до 100 м і більше) девонських ефузивних порід, 
найчастіше діабазів. Зважаючи на всі ці чинни-
ки середньозважена густина кепроків колива-
ється в діапазоні 2,60-2,65 г/см3. Потужність 
кепроків також коливається в широких межах – 
від десятків до сотень метрів. В останньому 
випадку їх обов’язково треба враховувати при 
геогустинному моделюванні. 

У приконтактних зонах багатьох соляних 
штоків розвинуті тектонічні брекчії. Їх потуж-
ність за даними буріння змінюється від 20-30 м 

до 200 м і всередньому становить 80 м. Серед 
брекчій різко домінують глинисто-вапнякові 
різновиди, середня густина яких становить 2.63 
г/см3. 

 
Висновки. Як свідчить наведений аналіз 

особливостей поведінки геогустииних власти-
востей порід, в межах центральної частини ДДз 
простежується суттєва диференціація густини 
як за площею, так і по розрізу. Отримані кількі-
сні оцінки залежності густини порід від віку, 
літології та глибини, а також від такого важли-
вого чинника, як соляні пласти, штоки та кеп-
рок, є надійним підґрунтям для об’єктивного 
створення адекватної геогустинної моделі гли-
бинної будови центральної частини ДДз. 

 

y = -0.0727Ln(x) + 0.2275
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Рисунок 3 – Градієнти густин у межах відкладів мезозою та карбону 
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Рисунок 4 – Залежність дисперсії густини порід (за рахунок різного літологічного складу)  

від глибини 
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