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За результатами попередніх досліджень та обробки нових даних буріння традиційними методами та з використанням 
сучасних підходів (геоінформаційних технологій, просторово-статистичного аналізу) установлено особливості поширен-
ня верхньофранської соленосної формації Дніпровсько-Донецької западини. Побудовано цифрові карти структурних 
поверхонь, проаналізовано отримані результати на ступінь достовірності та виконано кореляцію між глибиною заля-
гання та товщиною верхньофранської соленосної формації.
Ключові слова: cоленосна формація, геоінформаційні технології, солянокупольні структури.

По результатам ранее выполненных исследований и обработки новых данных бурения традиционными методами, а 
также с использованием современных подходов (геоинформационные технологии, пространственно-статистический 
анализ) установлены особенности распространения верхнефранской соленосной формации Днепровско-Донецкой 
впадины. Построены цифровые карты структурных поверхностей, проанализированы полученные результаты на сте-
пень достоверности и выполнена корреляция между глубиной залегания и мощностю верхнефранской соленосной 
формации.
Ключевые слова: соленосная формация, геоинформационные технологи, солянокупольные структуры.

The results of previous studies involving the new data of drilling traditional methods are generalized and new approaches, in 
particular, geographic information technologies for better establishment of occurrence areas and upper Fran salt formation 
distribution properties are used. The maps of the structural surfaces on geological material are built, the results on the degree 
of reliability are analyzed, and the correlation between the depth and thickness of upper Fran salt formation is performed.
Keywords: salt formation, GIS, salt dome structures.

ВСТУП
Девонські соленосні відклади на території 
Дніпровсько-Донецької западини вперше ви-
явлено за результатами буріння в 1932 році 
поблизу м. Ромни. Після вивчення верхньо-
франських брахіопод, знайдених у 1936 році 
О. М. Куцибою у вапняках кепроку Ісачківсько-
го соляного куполу, вік солей був визначений 
як девонський [5].

Результати подальших досліджень з геології, 
стратиграфії, літології, геохімії цих відкладів ви-
світлено в роботах Е. І. Пашкевича, О. Д. Брит-
ченка, В. І. Кітика, В. К. Гавриша, Л. І. Рябчун, 
С. М. Кореневського, М. І. Галабуди В. А. Хомен-
ко, М. І. Фещенка, О. Й. Петриченка, В. С. Шай-
децької, Д. П. Хрущова, С. Б. Шехунової та ін. 

В останніх публікаціях більш детально ви-
світлено особливості літогенезу соленосних 
утворень на формаційній основі (О. Ю. Лукін) 
[7]; поширення соленосних формацій в окре-
мих структурах Дніпровсько-Донецької запа-
дини з врахуванням інтерпретації регіональних 
геофізичних профілів (В. К. Гавриш, Ю. О. Чер-

ненко) [2], геохімічні особливості утворення та 
перетворення соленосних порід франської та 
фаменської формацій (Є. П. Сливко, О. Й. Пе-
триченко, В. С. Шайдецька.) [8], а також було 
детально досліджено структурно-текстурні 
властивості і склад нерозчинного залишку 
різних типів кам’яної солі ДДз (Д. П. Хрущов, 
С. Б. Шехунова) [12] та встановлено стадіаль-
ні літологенетичні перетворення кам’яної солі 
(С. Б. Шехунова) [13].

Метою даної роботи є узагальнення вже 
проведених досліджень традиційними метода-
ми з залученням нових даних буріння та вико-
ристання сучасних підходів, зокрема застосу-
вання просторового статистичного аналізу для 
встановлення особливостей поширення верх-
ньофранської соленосної формації та вдоско-
налення використаних методик.

ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ
У розрізі верхнього девону Дніпровсько-
Донецької западини виділяють дві соленосні 
формації: верхньофранська (нижня соленосна 
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товща) і нижньофаменська (верхня соленосна 
товща) [1, 2, 7, 11, 12, 13, 14 та ін.].

Верхньофранська соленосна формація про-
стягається з північного заходу на південний схід 
Дніпровсько-Донецької западини від Грибова-
Руднянської структури, яка розташована майже 
на кордоні з Білоруссю до Слов’янської структу-
ри. З півночі та півдня формація обмежена ре-
гіональними розломами, що трасують наскріз-
ний Сарматсько-Туранський лінімент. 

Відклади формації знаходяться як у пласто-
вому, так і в галотектокінетично дислокованому 
стані. Галотектокінез на території Дніпровсько-
Донецької западини проявлявся з різним сту-
пенем інтенсивності з девону до теперішнього 
часу та призвів до утворення соляних структур 
різноманітних типів [2, 15 та ін.].

Виділено три типи розрізів верхньофран-
ської соленосної формації: первинно пласто-
вий, галотектокінетично скорочений та гало-
тектокінетично збільшений (сіль піднімає та 
прориває вищезалягаючі відклади, в результаті 
формуються потужні солянокупольні структури) 
[12, 14 та ін.]. 

Глибини залягання покрівлі змінюються від 
виходу на поверхню на ділянках розвитку соля-
нокупольних структур до глибин 5,2 км (напри-
клад у свердловині Шебелинська-500) і глибше, 
занурюючись у південно-східному напрямку. 

В пластовому заляганні потужність формації 
складає від декількох метрів до майже 1200 м, 
в штоковому — перевищує 2000 м і іноді ста-
новить 7000–8000 м.

Нижньофаменська соленосна формація ви-
явлена локально у прибортових частинах ДДз 
на північному заході западини та в середній 
частині південно-східної крайової зони. На пів-
нічному заході западини вона встановлена в 
межах крайових частин Брагінсько-Лоївської 
сідловини та Ніжинської депресії [12]. В се-
редній частині ДДз в межах південно-східної 
бортової зони — Зачепилівська, Руденків-
ська, Кременівська структури. Глибина за-
лягання формації коливається від 1800 м 
(свердл. Максаківська-1) до 3000 м (свердл. 
Кременівська-50).

В даній публікації розглядається більш поши-
рена верхньофранська соленосна формація.

ВИХІДНІ МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ
Для створення геоінформаційної моделі верх-
ньофранської формації було використано чоти-
ри типи даних:

— свердловини з повними або часткови-
ми розрізами соленосної товщі;

— геологічні розрізи, побудовані вздовж 
регіональних сейсмічних профілів;

— контури області поширення товщі;
— числові моделі геологічних границь, по-

будови яких виконано раніше.
Девонська соленосна формація ДДз недо-

статньо охарактеризована керновим матеріа-
лом, зокрема через те, що буріння проводилося 
з обмеженим відбором керна, а свердловини, 
які відкрили повний розріз соленосної товщі, 
розташовані переважно по бортах западини. 
Тому дані параметричних свердловин були до-
повнені результатами геофізичних досліджень 
(матеріалами регіонального сейсмічного про-
філювання) та раніше виконаними геологічни-
ми побудовами.

Всього використано дані 322 свердловин та 
25 сейсмо-геофізичних профілів. Свердловин-
на інформація має найбільший індекс достовір-
ності, але на практиці її точність залежить від 
якості стратиграфічних розбивок. Враховуючи 
ручний характер побудов геофізичних розрізів, 
прив’язка границь на них має невисоку точ-
ність як по трасі розрізу, так і по глибині, тому 
це дозволяє використовувати їх лише в якості 
певного наближення до реальної картини гео-
логічної будови розрізу.

Для замикання басейну соленакопичення 
також був використаний контур розповсю-
дження верхньофранської соленосної формації 
масштабу 1 : 500 000 С. М. Кореневського [11].

Важливим видом інформації є числова мо-
дель поверхні кристалічного фундаменту ДДз 
масштабу 1 : 200 000 Є. С. Дворянина, яка бра-
лась за основу побудов [9].

Для структурно-тектонічного аналізу отрима-
них результатів використано карти тектонічних 
побудов ДДЗ Р. І. Андрєєва, М. І. Бланка та ін. [1] 
та В. К. Гавриша, М. І. Євдощука [10].

Методика побудови ґрунтується на створенні 
узгоджених математичних моделей товщин со-
леносної формації шляхом сплайн-апроксимації 
з використанням апріорної інформації про бу-
дову товщі і реалізована в ArcView 3.n з вико-
ристанням модуля Spatial Analyst [3]. 

Модель створювалась шляхом наступних 
ітерацій. На першій будувалась згладжена мо-
дель товщини (тренд) з використанням першого 
наближення контуру поширення формації. На 
другій ітерації ця модель використовувалась в 
якості аналога за значеннями товщини з накла-
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данням більш жорстких умов на відхилення мо-
делі від значень товщин в свердловинах. На i-й 
ітерації в якості аналога використовувалась мо-
дель, отримана на (і+1)-й ітерації. В ітераційно-
му процесі уточнюється місцеположення конту-
ру поширення. Ітераційний процес закінчується, 
коли досягнуто порогового значення на макси-
мальне (або середньоквадратичне) відхилення 
моделі від значень товщин у свердловинах.

Побудова карт відбувалась за наступним ал-
горитмом [6]:

1. Побудова карти покрівлі кристалічного 
фундаменту (за даними Є. С. Дворянина), яка 
надалі використовується в якості апріорної ін-
формації. 

2. Побудова карти підошви верхньофран-
ської соленосної формації.

Карта підошви будувалась за свердловина-
ми та виправленими значеннями в точках про-
філів із подібністю за формою до карти покрівлі 
кристалічного фундаменту.

3. Побудова карти потужності верхньоф-
ранської соленосної формації.

Карта потужності будувалась за значення-
ми в свердловинах і на профілях. По контуру 
області поширення соленосних відкладів за-
давався додатковий масив точок з нульовими 
значеннями товщини. 

4. Побудова карти покрівлі верхньофран-
ської соленосної формації.

Карта покрівлі визначалась як сума грідів 
підошви та потужності формацій. 

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Результатом роботи є складені бази даних 
та побудовані в середовищі Geomapping 
ArcView 3.2 карти покрівлі, підошви, потужнос-
ті верхньофранської соленосної формації. З 
використанням просторового статистичного 
аналізу (ArcView Spatial Analyst) побудовано мо-
дель кореляції потужності верхньофранської 
соленосної формації та поверхні нижньої (під-
стеляючої) її частини.

Отримані карти покрівлі, підошви, потужнос-
ті верхньофранської соленосної формації не су-
перечать існуючим уявленням про особливості 
поширення цих відкладів і масштаби галогене-
зу в ДДЗ та дозволяють зробити низку узагаль-
нень (рис. 1, 2): 

1. Максимальні потужності верхньофран-
ської солі приурочені до локальних западин 
кристалічного фундаменту і відповідають на-
ступним ділянкам:

— в межах Ніжинської депресії — Видель-
цівська, Івашківська, Седнівська, Холмська, Іч-
нянська та Лосинівська структури;

— Удайська сідловина — Дмитрівська, Ве-
ликобубнівська, Гнединцевська та Колайдин-
цівська структури;

— Лохвицька депресія — Роменська, 
Глинсько-Розбишівська, Лютенська структури;

— Псьолсько-Ворсклянська сідловина 
— Синівська, Краснозоярська, Солохівська, 
Колонтаївська, Руновщинська, Горобцівська 
структури;

— Карлівська депресія — Коломацька, 
Валківська, Єфремівська, Розпашновська Ігна-
тівська, Шебелинська, Миролюбівська структу-
ри.

Ряд із перерахованих ділянок відповідає од-
ноіменним солянокупольним структурам, що є 
підтвердженням правильності побудов.

2. Відклади верхньофранської соленосної 
формації не закартовано на ділянках, що від-
повідать наступним структурам:

— Ніжинська депресія — Брусилівсько-
Кошелівський виступ;

— Удайська сідловина — Августовський, 
Лисогорівський, Сребненський виступи;

— Лохвицька депресія — Анастасьєвський 
виступ;

— Псьолсько-Ворсклянська сідловина — 
Петрівсько-Міргородський, Любенько-Білоцер-
ківський виступи;

— Карлівська депресія — Руденківсько-
Воєводський, Розумовсько-Октябрський висту-
пи.

Треба зазначити, В. К. Гавришем [2] виді-
лено ряд виступів фундаменту, на яких соляні 
товщі відсутні, але при наших побудовах за до-
помогою просторово-статистичного аналізу на 
цих ділянках відсутність формації не картуєть-
ся. Тобто, більш детальних подальших дослід-
жень для картування поширення соленосної 
літофації потребують Бахмацький і Гужевський 
виступи в межах Удайської сідловини, Липово-
долинський виступ в Лохвицькій депресії, Аки-
мівський виступ в Псьолсько-Ворсклянській 
сідловині.

Кореляційні побудови потужності верхньо-
франської соленосної формації та поверхні 
нижньої (підстеляючої) частини підсоленосних 
відкладів дозволили візуалізувати ділянки, що 
відповідають підняттям докембрійського фун-
даменту і водночас характеризуються змен-
шенням потужності соляного літокомплексу 
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(білий колір). Сірий колір вказує на опускання 
фундаменту і збільшення потужності соляних 
відкладів (рис. 3).

ВИСНОВКИ
Таким чином, вперше отримані цифрові карти 
потужності та ізоліній глибин залягання верх-
ньофранської соленосної формації відобража-
ють загальну картину умов утворення та осо-
бливостей розповсюдження цих відкладів на 
досягнутому інформаційному рівні наших даних 
про об’єкт дослідження та дозволяють говорити 
про можливість використання даної методики 
для побудови цифрових карт різного призна-
чення для платформних осадових формацій. 

Для успішного подальшого впроваджен-
ня висвітленої методики в практику необхід-
но розв’язати проблему підвищення точності 
структурних побудов, особливо в умовах об-
меженості вихідних даних, за допомогою більш 
широкого використання апріорної інформації.
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