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ВСТУП 

У породах різновікових вулканогенних та різновікових осадових товщах земної 

кори, породах вибухових кільцевих структур і експлозивних структур           

кімберліт-лампроїтового типу трапляються специфічні мінеральні утворення – 

сферули (СФ). Це частинки, що мають тенденцію утворювати сферичну форму, за 

складом можуть бути скляними, металевими, або скло-металевими. Проблема 

походження СФ є предметом довготривалих наукових дискусій. На даний момент 

наявні три основні гіпотези їхнього походження: космогенна, імпактна та ендогенна. 

Підставою для даного дослідження стали знахідки автором СФ у породах 

експлозивних структур України – це трубки «Мрія» та «Південна» (Приазовський 

блок УЩ), кімберлітові дайки Щорсівської ділянки, Зеленогайська структура, 

Кіровоградсько-Смілянське поле експлозивних структур. Також були виявлені та 

досліджені СФ з кімберлітових трубок Архангельської та Якутської алмазоносних 

провінцій. 

Актуальність теми дисертації насамперед пов’язана з перспективами 

удосконалення та розвитку методів геолого-розшукових і розвідувальних робіт в 

Україні з метою виявлення алмазоносних структур, рудоносних утворень 

експлозивного типу з потенційним самородним поліметалевим, 

благороднометалевим та рідкіснометалевим зруденінням.  

Несподівано та неочікувано ефективним засобом прогнозування і знаходження 

таких алмазоносних і рудоносних утворень експлозивного типу можуть стати 

уперше системно досліджені і класифіковані СФ з геологічних формацій 

геотектонічних структур України. Особливо важливим з цієї точки зору є 

обґрунтування ендогенного (телуричного) походження СФ як продукту 

флюїдизатно-експлозивних процесів. Цей факт визначає неординарні і пріоритетні 

можливості практичного застосування СФ як розшукової ознаки зруденіння 

експлозивного типу. 

Актуальними і показовими є уявлення про процеси формування СФ у 

глибинніших зонах земної кори ніж рівень генерації кімберлітового розплаву. Отже, 

СФ можуть дати неоціненну і новітню інформацію про термодинамічні параметри 
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процесів в глибинних геосферах Землі та про їхній склад. Це визначає важливе 

загальнонаукове значення досліджень. Отримані новітні дані представляють інтерес 

для широкого кола фахівців геологічних наук та суміжних галузей. 

Використання результатів досліджень СФ сприятимуть удосконаленню та 

оптимізації методів розшукових робіт на стратегічно важливі види корисних 

копалини, що матиме позитивний вплив на формування нетрадиційної для України 

мінерально-сировинної бази, особливо алмазів і золота. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження, 

що склали основу дисертаційної роботи, здійснювались відповідно до тематики 

науково-дослідних робіт кафедри геології корисних копалин геологічного 

факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, в тому 

числі в руслі держбюджетних тем: Гк-03Ф «Теоретичні підґрунтя і практика 

формування термобарогеохімічного прогнозно-розшукового комплексу 

постмагматичних рудних формацій» (№ державної реєстрації 0109U002060);         

Гк-04Ф, «Дослідження флюїдизатно-експлозивних формацій для встановлення 

критеріїв пошуків зруденіння мантійного походження на Українському щиті»        

(№ державної реєстрації 0109U002061); Гк-102П, «Мантійний флюїдизм і 

формування родовищ корисних копалин України» (№ державної реєстрації 

0112U001267); Гк-101Ф «Термобарогеохімічні дослідження золоторудних формацій 

України: фізико-хімічні умови формування і прогнозно-металогенічні оцінки»       

(№ державної реєстрації 0112U001266). 

Мета і завдання дослідження. Головна мета дисертаційної роботи – довести 

глибинну природу певних типів СФ та визначити їхній потенціал як розшукової 

ознаки вірогідно алмазоносних і рудоносних експлозивних утворень глибинного 

походження. Основні завдання роботи: 

1. Провести аналіз наукової інформації щодо проблем поширення та походження 

CФ, особливо у контексті флюїдизатно-експлозивного рудогенезу.  

2. Провести мікроскопічне дослідження СФ, визначити особливості морфології та 

внутрішньої будови. 
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3. Дослідити речовинний склад СФ та супутніх мінеральних утворень. 

За мінералого-геохімічними ознаками з’ясувати вірогідну глибинну природу СФ 

та здійснити класифікацію СФ. 

4. Провести аналіз поширення СФ у породах різних геологічних формацій в 

геотектонічних структурах земної кори України, проаналізувати зв'язок типу 

СФ – геологічна формація. 

5. Оцінити перспективи використання СФ у прогнозно-розшукових роботах на 

алмази та інші види корисних копалин, пов’язаних з експлозивними рудогенними 

процесами. 

Об’єкт дослідження – прояви флюїдно-експлозивних процесів в геологічних 

формаціях. 

Предмет дослідження – СФ із експлозивних, осадово-вулканогенних і 

осадових порід України (поширеність, морфологія, речовинний склад, генезис). 

Методи дослідження. У роботі був використаний комплекс геологічних та 

мінералого-геохімічних методів. Перевага надавалась найінформативнішим методам 

з огляду на специфіку досліджуваних об’єктів та ступінь вивченості проблеми.        

У зв’язку з майже повною відсутністю даних про поширення СФ у геологічних 

формаціях України велика увага була надана первинним геологічним дослідженням 

– польовим роботам, вивченню кернового матеріалу та колекційного кам’яного 

фондового матеріалу. 

Лабораторні методи обробки первинного матеріалу включали: а) дроблення 

порід; б) відмивку проб від глинистого матеріалу; в) розділення на фракції за 

розміром; г) електромагнітну та магнітну сепарацію. У деяких випадках 

використовувалось розчинення у кислотах, деструктуризація осаду пероксидом 

водню. 

Сепарація та дослідження морфологічних особливостей СФ проводилась з 

використанням бінокулярного мікроскопу «МБС-1», для вивчення скульптури 

поверхні СФ використовувались електронні мікроскопи «JSM-6700F» (ІГМР ім. М. 

П. Семененка НАН України) та «JSM-T220A» (ЛНУ ім. І. Франка). Обов’язковим 

було фотографування СФ з усіх досліджених об’єктів. Фотографування 
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здійснювалось за допомогою оптичного мікроскопа «МИН-5» та цифрової 

фотокамери «CODAK Easy Share Z-730». 

На початкових етапах роботи була проведена серія досліджень СФ                      

у полірованих шліфах та аншліфах, рентгеноструктурні дослідження                    

(метод порошкової дифрактометрії, дифрактометр «ДРОН -4», геол. ф-т ЛНУ ім. І. 

Франка), якісні мікроспектральні дослідження (прилад «LMA-10», ІГГГК НАН 

України, м. Львів). 

Найінформативнішим з точки зору вивчення складу аморфної та кристалічної 

фази СФ та особливостей внутрішньої структури виявився метод мікроаналітичних 

досліджень з використанням електронного мікроскопу обладнаного 

енергодисперсійним детектором, що й став основою досліджень. Разом із СФ 

проводився аналіз супутніх мінералів важкої фракції. Основні мікроаналітичні 

дослідження були виконані у лабораторії фізичного факультету Львівського 

національного університету ім. Франка (електронний мікроскоп «REMMA-102-02», 

енергодисперсійний детектор «EDAR») та інституті наук про Землю 

Гейдельберзького університету (електронний мікроскоп «Zeiss EVO 50», 

енергодисперсійний детектор «XMAS 80 SDD»). Додаткові дослідження були 

проведені у лабораторії ІГМР ім. М.П. Семененка НАН України (електронний 

мікроскоп «JSM-6700F», енергодисперсійна сиситема «JED-2300»).  

Обробка результатів дослідження проводилась з використанням комп’ютерних 

програм обробки цифрової та графічної інформації. 

Наукова новизна одержаних результатів. 

1. Уперше на основі вивчення речовинного складу СФ природного походження, а 

також дослідженні їхніх морфологічних та структурних особливостей 

встановлено дві основні групи: а) тип-І – високотемпературний, глибинний, 

пов'язаний з рудогенними експлозивними процесами мантійної природи; б) тип-ІІ 

– порівняно низькотемпературний, пов'язаний з термальним впливом на породи 

корового походження. 

2. Уперше встановлено, що силікатні СФ типу-І за хімічним складом утворюють дві 

основні групи – кальцій-силіктні (КС-СФ) та титан-манган-залізо-силікатні 
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(ТМЗС-СФ). Різке збагачення скла СФ титаном або кальцієм, елементами не 

характерними для інтерпланетарної речовини, доводить їхнє телуричне 

походження. 

3. Уперше систематизований новітній матеріал щодо металевих СФ типу-І 

експлозивного походження. За вмістом домінуючого компоненту виділено 

чотири групи металевих СФ: залізні, мідні, свинцеві, благородно металеві.  

4. Новітні дослідження складу самородного заліза МЗ-СФ та силікатних СФ       

(КС-СФ, ТМЗС-СФ) виявили наявність домішок мангану, хрому, титану та 

відсутність нікелю та кобальту, індикаторних елементів метеоритного заліза. 

Таким чином самородне залізо СФ має телуричне походження. 

5. Уперше на Україні в асоціації зі СФ у кластогенних експлозивних породах був 

встановлений мантійний мінерал кусонгіт (карбід вольфраму). Також уперше 

описано корунд мантійного типу, що містить специфічні сингенетичні включення 

аморфної оксидної та металевої фаз системи Zr-Ti-Al-Fe-TR.  

6. Уперше проведений аналіз складу летких компонентів СФ. Встановлено, що 

газова складова СФ представлена азотом, в значних кількостях може бути 

наявний водень. Характерним є повна відсутність води в усіх досліджених 

взірцях. Різко відновний склад леткої компоненти СФ дає змогу припустити 

екстремальні глибинні умови їхнього утворення.  

7. Запропонована оригінальна модель утворення первинного титан-манган-

силікатного розплаву з якого формувався відповідний тип СФ. 

8. Всупереч двом основним домінуючим гіпотезам походження – імпактній та 

космогенній, показано, що основна частина досліджених на території України 

СФ є ювенільним компонентом експлозивних ендогенних утворень. 

1. Уперше проведений аналіз загальних закономірностей поширення різних типів 

СФ та ГК у геологічних формаціях геотектонічних структур земної кори   

України. Встановлено наявність сферул у породах усіх досліджених структур        

кімберліт-лампроїтового типу, у породах деяких стратиформних 

вулканокластичних та осадових формацій. 
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2. Закладене наукове підґрунтя для використання СФ як діагностичної та 

індикаторно-розшукової ознаки рудоносних флюїдизатно-експлозивних утворень 

перспективних з точки зору їхньої алмазоносності, а також благороднометалевого 

та рідкіснометалевого зруденіння.  

Наукове і практичне і значення одержаних результатів. Результати 

проведеного дослідження досі слабо вивчених геологічних об’єктів відкривають 

перспективи науково-теоретичного і практичного напрямків. У науковому сенсі 

вивчення СФ надає додаткових фактів до поки що обмежених даних про 

мінеральний та хімічний склад глибинних частин Землі, дає змогу розширити наявні 

уявлення про природу рудогенних флюїдизатно-експлозивних процесів і оцінити 

роль експлозивних процесів у геогенезі і рудоутворенні.  

Практичне значення зумовлене встановленим фактом стабільної наявності СФ у 

різних типах ендогенних експлозивних утворень, незалежно від їхньої загальної 

хіміко-мінеральної специфікації, а також генетичною спорідненістю СФ, супутніх 

безкисневих мінералів та алмазів. Це визначає перспективи використання СФ у 

якості розшуково-діагностичної ознаки рудоносних утворень флюїдизатно-

експлозивного типу. Намічені основні пріоритетні напрямки використання СФ у 

геолого-розшукових роботах – це діагностика експлозивних утворень, розшук 

рудоносних експлозивних структур по ореолам розсіяння, прогнозна оцінка 

ймовірного типу флюїдизатно-експлозивного зруденіння. Перспективним є розшуки 

алмазоносних структур та відкладів експлозивного походження з благородно 

металевим, рідкіснометалевим та поліметалевим зруденінням; певні дані упевнено 

свідчать на користь існування зв’язку між експлозивними процесами та 

накопиченням вуглеводнів. 

Особистий внесок здобувача. Автором здійснений аналіз опублікованих даних 

щодо СФ та розвиток сучасних уявлень про експлозивну діяльність Землі. Особисто 

було відібрано більш ніж 300 проб з різних геологічних об’єктів (формацій). 

Проведений аналіз проб що до вмісту СФ, з колекційного фонду геологічного 

факультету ЛНУ ім. І.Франка (більше 400 проб).  
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Здійснена лабораторна обробка проб, виділені СФ з електромагнітної та 

магнітної фракцій. Підготовлено препарати взірців СФ та супутніх мінералів до 

мікроаналітичних досліджень. Всього було проаналізовано близько 700 взірців СФ, 

ГК, супутніх мінералів та акцидентальних частинок. Зібрано та підготовлено до мас-

спектрометричних досліджень взірці СФ та експлозивних порід. Проведені 

експериментальні дослідження: за допомогою електричної дуги отримані штучні 

СФ металевого, оксидного та сульфідного складу. Зібрані та досліджені СФ та 

шлакоподібні частинки техногенного походження: шлам газової, електричної та 

термітної зварки; вугільні шлаки, частинки з попелу багаття.  

За результатами мікроскопічних та мікроаналітичних досліджень здійснена 

типізація СФ за морфологічними ознаками [6] та особливостями речовинного 

складу [7], визначені хіміко-генетичні групи СФ [8], систематизовано результати 

досліджень летких компонентів СФ [9]. Систематизовано дані по поширенню СФ у 

геологічних формаціях геотектонічних структур України. 

Виконано локальний та загальний аналіз фактології, узагальнення результатів 

досліджень, визначені подальші напрямки вивчення проблеми, шляхи прикладного 

та наукового використання отриманих результатів. Запропоновано основи 

теоретичної моделі процесу утворення розплаву СФ у перехідній зоні ядро-мантія. 

Апробація результатів дисертації. Результати досліджень були представлені 

на вітчизняних та міжнародних наукових конференціях, нарадах та семінарах: 

науковій конференції, присвяченої 60-річчю геологічного факультету ЛНУ ім. Івана 

Франка «Проблемні питання геологічної освіти та науки на порозі ХХІ століття» 

(Львів, 19–21.11.2005); міжнародній науково-практичній конференції «Актуальные 

проблемы геологии, прогноза, поисков и оценки месторождений твердых полезных 

ископаемых. Судакские геологические чтения II (VII)» (Сімферополь – Судак, 27.09. 

– 3.10, 2010); науковій конференції «Уральская минералогическая школа» 

(Єкатеринбург, 28-30.08.2010); науковій конференції, присвяченої 65-річчю 

геологічного факультету ЛНУ ім. Івана Франка «Стан і перспективи сучасної 

геологічної освіти та науки»: (Львів,13-15.10.2010, 2 доповіді); міжнародній 

конференції «Рудный потенциал щелочного, кимберлитового и карбонатитового 
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магматизма. Школа – Щелочной магматизм Земли» (Мінськ, 12-16.09.2011, 2 

доповіді); міжнародній нараді «Минеральные индикаторы литогенеза»(Сиктивкар, 

14-17.03.2011); міжнародній нараді «Диагностика вулканогенных продуктов в 

осадочных толщах» (Сиктивкар, 20-22.03.2012), XVIII наукова школа 

«Металлогения древних и современных океанов–2012. Гидротермальные поля и 

руды» (Міас, 22-27.04.2012); міжнародному семінарі «Кристаллическое и твердое 

некристаллическое состояние минерального вещества: проблемы структурирования, 

упорядочения и эволюции структуры» (Сиктивкар, 4–7.06.2012, 2 доповіді); 

міжнародній науково-практичній конференції «Актуальные проблемы геологии, 

прогноза, поисков и оценки месторождений твердых полезных ископаемых 

Судакские геологические чтения – III (VIII)» (Сімферополь – Судак, 17–23.09.2012, 

2 доповіді); міжнародній науковій конференції «Моделі утворення алмазу та його 

корінних джерел. Перспективи алмазоносності Українського щита і суміжних 

територій» (Київ, 1–13.09.2012); міжнародній науково-практичній конференції 

«Актуальные проблемы геологии, прогноза, поисков и оценки месторождений 

твердых полезных ископаемых. Судакские геологические чтения – IV (IX)» 

(Сімферополь–Судак, 16–22.09.2013, 2 доповіді); міжнародній науково-практичній 

конференції «Континентальний неовулканізм альпійської складчастої зони Східної 

Європи» (Київ,  4–5.03.2013, 2 доповіді); V міжнародній науковій конференції 

«Геофізичні технології прогнозування та моніторингу геологічного середовища» 

матеріали ( Львів, 1-4.10.2013); ХХХ міжнародній конференції «Рудный потенциал 

щелочного, кимберлитового и карбонатитового магматизма» (Москва, 16–

17.09.2013), VIII наукових читаннях імені академіка Є. Лазаренка «Мінералогія: 

сьогодення і майбуття» (Львів-Чинадійово, 11-14.09.2014, 2 доповіді). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 36 праць, 12 статей у фахових 

наукових виданнях та 24 тези доповідей на наукових конференціях різного рівня. 

Одна з статей опублікована в журналі «Геодинаміка», що входить до 

наукометричної бази Index Copernicus (IC). 

Структура та обсяг роботи. Дисертація загальним об’ємом 181 сторінка, 

складається зі вступу, 7 розділів та висновків, 47 рисунків (6 з них на окремих 
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листах), 11 таблиць (4 з них на окремих листах). Список використаних джерел 

містить 181 найменування на 20 сторінках. 

Автор вдячний докт. геол. наук, проф. М.М. Павлуню, як науковому керівнику 

за слушні поради та змістовні редакційні зауваження. Дисертант висловлює подяку 

усім науково-педагогічним працівникам кафедри геології корисних копалин,  

співробітникам геологічного факультету канд. геол.-мін. наук, доц. С.Н. Бекеші, 

асист. Н.Т. Білик., канд. геол.-мін. наук, доц. І.В. Побережській, зав. відділу геохімії 

глибинних флюїдів ІГГГК НАН України докт. геол. наук І.М. Наумко за наукові 

консультації та дискусії, які сприяли процесу підготовки і написання роботи. 
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РОЗДІЛ 1 

СФЕРУЛИ У ГЕОЛОГІЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

 

1.1. Історія вивчення сфелул. Проблеми існуючих уявлень про походження 

сферул 

Історія вивчення СФ почалась з відкриття магнітних часток сферичної форми у 

взірцях снігу шведським дослідником і геологом А. Норденскйольдом [45] та у 

донних осадках Тихого океану (червоноколірних глинах) експедицією «Челенджер» 

(1874-1876 рр.) [46]. Автори висунули космогенну гіпотезу походження таких 

екзотичних утворень. Вивчення СФ набуває розвитку з 50-х років минулого 

сторіччя, поступово зростає кількість публікацій відповідно до розвитку більш 

тонких методів дослідження речовини і загального розвитку геологічної науки. 

З часом СФ були відкриті у самих різноманітних частинах Землі та у різних за віком 

і походженням геологічних формаціях. Було продовжене вивчення СФ з дна Тихого 

та Атлантичного океану [47–50]. Дуже багато уваги було надано вивченню СФ, що 

містяться у льодовику Антарктиди [51–54]. Основна ідея таких досліджень полягала 

у тому, що цей матеріал міг потрапити тільки повітряним шляхом і, як наслідок, 

може мати максимальний імовірний вміст космічної речовини. Були також 

досліджені СФ з льодовиків Гренландії [55] та о. Нова Земля [56]. Разом з тим треба 

зазначити, що спроби пошуку СФ у льодових покровах півночної Канади не дали 

очікуваних результатів [57]. Силікатні СФ були досліджені у палеогенових 

океанічних осадах[58–61]. Вони мають дуже широкий ареал поширення у південних 

частинах Індійського, Атлантичного і Тихого океанів, а також на о. Гаїті, в Мексиці, 

на півдні США. Відомі знахідки СФ пов’язані з палеогеновою формацією плато 

базальтів у Гренландії [62]. Особлива увага була приділена дослідженню СФ з 

пограничного шару крейда-палеоген у різних частинах світу [18, 26, 29, 63–67]. 

Угорські вчені присвятили низку статей силікатним і рудним СФ Карпатського 

регіону [68]. Серія публікацій стосується вивчення сферулоподібних вторинно-

змінених утворень у докембрійських породах поясу Барбертон на півдні Африки 

[27, 69, 70, 71]. СФ в асоціації з самородними металами були досліджені у 
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плейстоценових відкладах провінції Альберта (Канада) [72].  Спроби винайти СФ 

космічного походження неодноразово проводились у районі падіння Тунгуського 

[21, 73, 74, 75] і Сіхоте-Алінського [76] метеоритів. Численні дослідження СФ та 

інших скляних утворень пов’язані з вивченням природи кільцевих вибухових 

структур: Чікхулуб [65], Нордлінгер Рис [24], Попігайська, Заманшин [59], Карська, 

Арізонський кратер [77], Лонар [23, 78], Вабар, Монтуракі, Хенбурі [20] та інш. 

Проблематика специфічних загадкових скляних тіл – тектитів вже довгий час 

хвилює уми дослідників різних галузей [79, 80, 81, 82]. Їхній специфічний склад, 

морфологія, геологічна позиція, поширення  однозначно не вказує на джерело і 

механізм походження. Скляні і металеві залізно-нікелеві СФ визначені у складі 

місячного ґрунту [25, 83, 84, 85, 86]. У різні часи робились спроби екстракції 

твердих часток з атмосфери, з метою виявлення космічного матеріалу, що випадає 

на Землю [87, 88]. Спочатку використовувались щити з липкою поверхнею, що 

встановлювались на поверхні Землі, пізніше на стратосферних аеростатах і літаках. 

На Марсі виявлені утворення «blueberries», що мають близьку до сферичної форму, 

за думкою деяких вчених вони мають спільні риси з орбікулярними агрегатами з 

певних типів кімберлітів [89]. Останнім часом з’явилась ціла серія публікацій 

присвячена СФ та близьким специфічним утворенням (СФ, сажа, склоподібний 

вуглець з різними модифікаціями нанофаз алмазу) з четвертинних чорних глин 

«Younger Dryas» [90, 91] Північноамериканського континенту. 

 Треба зазначити, що в цілому вивчення СФ у світі велось досить спорадично. 

Немає спеціалізованих фундаментальних робіт, у яких був би узагальнений наявний 

матеріал про поширення і речовинний склад СФ світу. Інформація по СФ 

розподілена по окремих статтях, доповідях і повідомленнях. Іншим недоліком є той 

факт, що вивченням СФ займались спеціалісти різних наукових галузей: космохімії, 

ізотопної геохімії і, меншою мірою, геологи. Недостатньо розробленими є і 

методологічні аспекти вивчення СФ. У багатьох випадках автори упереджено 

підходять до досліджень і апріорі приймають певну позицію, а це неприпустимо. 

Можна сказати, що в цілому не вистачає системного розширеного підходу, у 

більшості випадків дослідники висвітлюють окремі аспекти загальної проблеми, 
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виходячи з певної наукової парадигми. Таким чином, на даний момент було 

сформовано два незалежних підходи до вивчення і діагностики природи СФ – 

космогенний та імпактний. Можливість ендогенного (телуричного) походження СФ 

ніким не заперечувалась, але і розвиток ідей у цьому напрямку був майже відсутній.  

Певною мірою цим можна пояснити відсутність зацікавленості до СФ з точки зору 

прикладної геології. Як правило, знахідки СФ геологи автоматично заносили у ранг 

космічної речовини. Тобто вони просто не ідентифікувались як об’єкт геологічний 

об’єкт. 

Одначе у період останніх 10 років ситуація набуває змін у зв’язку із розвитком ідей 

про флюїдизатно-експлозивні процеси. Класичним прикладом цих процесів є 

експлозивні утворення кімберлітового і лампроїтового типу. Інтерес до цього нового 

типу геологічних процесів пов'язаний не тільки з проблемами вірогідної 

алмазоносності, але і з цілим рядом інших металевих і неметалевих корисних 

копалин  [3, 10, 43]. Враховуючи загальне становище ступеня і характеру вивчення 

СФ і супутніх утворень, наявну «дискретність» знань та неповноту вивчення у цієї 

галузі, в даній роботі зроблена спроба дослідження СФ України без відриву від 

загального геологічного контексту. 

 На даний момент у світовій науці існує уже три основних гіпотези про 

природу походження СФ: космогенна, імпактна і ендогенна. Є ще низка менше 

визначених гіпотез походження СФ.  

 

1.2. Космогенна теорія походження сферул 

 Теорія походження СФ в наслідок абляції космічного матеріалу (метеоритів, 

мікрометеоритів) відноситься до моменту відкриття перших магнітних СФ у донних 

осадах Тихого океану. СФ були представлені, як результат акреції Землею космічної 

речовини: метеоритів і дрібніших космічних часток (мікрометеорити, космічний 

пил). Під час проходження через верхні шари атмосфери речовина підлягає 

дезінтеграції і частковому плавленню (абляції). Основою таких уявлень, окрім 

екзотичної форми об’єктів та фазового стану речовини, став факт підвищеного 

вмісту нікелю у окремих взірцях. Нікелисте залізо характерне для певних типів 
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метеоритів. Накопичення матеріалу і подальший розвиток точних методів 

дослідження показав, що ситуація не є однозначною. Ахмед ель Коресі у 1968 

провів досить детальне дослідження СФ, виділених з льоду Гренландії [55]. 

За даними хімічного складу він дійшов висновку, що частина СФ може мати 

космічне джерело, частина навряд чи має космічне походження, деякі мають 

імовірно техногенне походження (рис. 1.1). Також у пробах були наявні уламки 

магнетиту, ільменіту, ультраосновних порід, які на його думкою мають власне 

Земне походження. 

 

                а                                   б                             в                                   г 

Рис. 1.1. Будова основних типів СФ, виділених з льодовика Гренландії [55]: 

а – магнетитова СФ з двома металевими ядрами (ясно-сірий колір); б – СФ, складена вюститом 

(сірий колір) у центральній частині і магнетитом (ясно-сірий колір); в – інтенсивно мартитизована 

магнетитова СФ ; г – уламок породи складений гематитом (ясно-сірий колір), ільменітом і титано-

магнетитом. Розмір часток на фото 100-150 мкм 

 

 Шмідт зі співавт. у 1966 дослідили СФ з дна Атлантичного океану і виділили 4 

типи [47]. Перший тип, складений  магнетитом та збагаченим нікелем і кобальтом, 

має металеве ядро. На границях зерен магнетиту наявна силікатна плівка. Другий 

тип складений гомогенним магнетитом з низьким вмістом нікелю і кобальту. 

Третій – складений симплектитом з силікатної маси з проростанням скелетних 

кристалів магнетиту. Четвертий тип – це частинки неправильної форми з низьким 

загальним вмістом заліза. На думку авторів, перші два типи мають космічне 

походження, а третій і четвертий – некосмічне. Іноді висновки дослідників 

космічної речовини мають досить суперечливий характер. Наприклад, 

Л. Кершхофер зі співавт. [92] визнає частину досліджених СФ позаземними, але 

деплетованими на нікель. Разом з тим Р. Гібонс зі співавт. [20] дослідили 
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«космічну» речовину з трьох імпактних кратерів – Монтураки, Хенбері, Вабар і 

дійшли висновку, що вона збагачена нікелем внаслідок диференційованого 

випаровування.  

  Японські дослідники Тору Йада зі співавт. провели ізотопний аналіз кисню у 

СФ з льодовика Антарктиди. Результати аналізу свідчать, що ізотопні 

співвідношення коливаються у широкому діапазоні значень і не залежать від будови 

і складу. 38 СФ показали близькість з земними ізотопними співвідношеннями, 7 СФ 

близькі до метеоритної речовини, 2 СФ взагалі неможливо зіставити з планетною 

речовиною [93]. Ф. Штадерман зі співавт. провели порівняльний аналіз вмісту 

елементів домішок cтратосферного інтерпланетного пилу (interplanetary dust 

particles, IDPs) і СФ із льоду Антарктиди (Antarctic micrometeorites – AMMs). 

Головний висновок полягає тут  в тому, що обидві групи мають спільні риси, але це 

не єдиний клас речовини [94]. Л. Кершхофер та С. Олінгер дослідили склад СФ 

Антарктиди. Результат показав, що 6 із 20 часток мають позаземне походження. 

Основна частина позаземних часток представлена шлакоподібними частинками, 

менша частина – це не оплавлені уламки і одна СФ. Недостатній вміст нікелю і 

кобальту пояснено процесами розчинення сульфідів у морській воді, або 

«декрепітацією» під час розігріву у верхніх шарах атмосфери [92]. Л. Никвіст довів, 

що найпотужнішим дискримінатором по відношенню до часток космічного і 

земного походження є значення відношення хрому до нікелю і, виходячи з цього 

робить висновок, що І-тип СФ Атлантичного океану не може бути оплавленою 

речовиною метеоритів [50]. Дослідження E. Робіна про співвідношення іридію, 

хрому, кобальту та міді у СФ з палеогенових верств Гренландії показали, що за 

ознаками хімізму вони не мають відношення до інтерпланетного матеріалу[62]. 

Заслуговує уваги також факт, що неодноразові спроби визначити позаземну 

речовину у районі Тунгуської події не дали результату. З ґрунту були виділені 

численні СФ різноманітного типу, але вони не мають відношення ні до земних порід 

регіону (базальтів), ні до космічної речовини. У стратосфері (20 км) проведений 

експеримент з екстракції твердих часток за допомогою площин покритих 
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силіконовим ксерогелем. В результаті були виділені неоплавлені частинки 

мінералів: олівіну, клінопіроксену і герциніту [95]. 

 Таким чином, можна бачити, що методика вивчення речовини має певні 

проблеми. Сам же принцип діагностики за хімічним і навіть ізотопним складом не є 

однозначним.  

Як вже було сказано, першою ознакою космічного походження СФ І-типу 

Атлантики був вміст нікелю, опісля від нього відмовились. В подальшому 

відповідно до точності і роздільної здатності приладів почали використовувати 

різноманітні співвідношення елементів платинової групи, заліза, хрому, кобальту, 

міді і золота. У разі значних відхилень складу від хондритового стандарту для 

пояснення почали використовувати відповідну термінологію: «деплетований», 

«контамінація», «декрепітація», «диференційоване випаровування», «розчинення». 

У більшості випадків тільки частина СФ має схожість зі складом хондритів, інша 

частина, зазвичай значно більша, виноситься із сфери тлумачення під назвою «не 

позаземного походження». Суперечності, що існують у геохімічних дослідженнях, 

вказують тільки на неспроможність за допомогою одного методу на однозначне 

визначення приналежності речовини до класу інтерпланетної. Сам факт акреції 

Землею космічної речовини є безперечним. Очевидно, що «згоряння» метеоритів 

(макро-, і мікро-) призведе до утворення оплавлених часток (СФ). Факт 

підтверджений документально – на поверхні фрагментів Сіхотеалінського 

метеориту встановлені численні СФ [96]. Під час падіння крупних болідів можна 

спостерігати пиловий слід, що супроводжує траєкторію польоту тіла. Проблема 

полягає лише у діагностиці космічної речовини і реальній оцінці об’ємів, що 

випадають на Землю. Проблема ускладнюється ще й тим, що ендогенна речовина, 

попадаючи на земну поверхню у наслідок флюїдизатно-експлозивних процесів, 

може мати дуже специфічний склад, який не співвідноситься ні з коровою 

речовиною, ні з мантійною. У складі експлозивної речовини можуть існувати 

несумісні комбінації елементів (некогерентні елементи). Фізико-хімічні умови 

формування таких ендогенних розплавів вивчені на даний момент недостатньо, і 

імовірно можуть мати досить екстремальний характер. Відомо, що         
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відновлювані умови глибинних процесів сприяють утворенню безкисневих сполук            

(муасаніт, когеніт, самородні метали, феросиліциди, карбіди), що є характерним і 

для метеоритної речовини. Таким чином, можлива конвергентність характеристик і 

метеоритної речовини і ендогенної флюїдизатно-експлозивного походження. Певна 

неоднозначність наявна також і в знаходженні та поширенні «космічної» речовини. 

Якимось чином уся вона сконцентрована у «молодих» осадах і на поверхні ґрунту, а 

потужні більш древні поклади у більшості випадків не містять її взагалі. 

Нерівномірність поширення і змінність складу спостерігається  також по 

горизонталі.  

Серед досліджень Антарктичних СФ «мікрометеоритів» і СФ в цілому, треба 

відзначити змістовну роботу Сюзан Тейлор зі співавт. [51, 52]. Дослідники зібрали 

велику колекцію СФ та «мікрометеоритів», розтопивши 8000 т. льоду. Була 

проведена класифікація СФ за особливостями внутрішньої будови і складу. 

Виділено 3 типи СФ (І-тип, G-тип, S-тип) і не оплавлені частинки. І-тип 

(«iron spherules») складений з кристалів магнетиту з інтерстиціальним вюститом. G-

тип («glassy spherules») містить кристали магнетиту, що занурені у скляну основну 

масу. S-тип («stony spherules») поділяється на декілька підтипів. САТ-тип            

(Ca, Al, Ti – СФ) мають більший вміст кальцію, алюмінію і титану порівняно з 

іншими СФ S-типу. Характерною ознакою є високе значення відношення магнію до 

кремнію (1,7). GL-тип («glass») – СФ складені темним склом, мають високо-

сферичну форму. СС-тип («cryptocrystalline or glassy spherules») – скляні СФ не 

містять видимих кристалів магнетиту і олівіну, але проявляють ознаки структури у 

поляризованому світлі. BO-тип («barred olivine spherules») містить піноподібний 

олівін і дрібні кристали магнетиту у інтерстиціальному склі. Р-тип («porphyritic 

spherules») містить ідіоморфні кристали олівіну і магнетит у інтерстиціальному склі 

(рис. 1.2, а). RGB-тип («relic-grain-bearing spherules») складений реліктовими 

зернами олівіну з металевими або сульфідними зернами у скляній масі (?). SC-тип 

(«scoriaceous spherules») має значну кількість пор, складений реліктовими зернами 

олівіну з металічними або сульфідними зернами у скляній основній масі (рис. 1.2, б). 

Вважається, що цей тип є перехідним між розплавленими (СФ) і нерозплавленими 
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частинками. Також авторами виділений окремий тип СФ, що має у складі ядро 

(металеве або оксидне?) у скляній облямівці (рис. 1.2, в, г). 

 

                  а                                     б                               в                                г 

Рис. 1.2.  Внутрішня будова деяких типів розплавлених часток (СФ) виділених з 

Антарктичного льоду [52]: 

а – олівінова «порфіритова» СФ (Р-тип); б – шлакоподібна СФ (SC); в – криптокристалічна СФ 

містить силікатна фазу (темний колір) і FeNiS-ядро; г – СФ, складена металевим ядром з у скляній 

оболонці (скло збагачене залізом, колір від білого до темно-коричневого) 

 

 Серед нерозплавлених уламків автори розрізняють два типи. FG-тип        

(«fine-grained particles») складений темною субстанцією, що містить зерна металу, 

сульфідів і силікатів. CG-тип («coarse-grained particles») містить Fe-піроксен 

(феросиліт), олівін у збагаченій залізом основній масі.  

 Д.Д. Бад’юков і Р. Йоуко провели дослідження льодового покрову острова 

Нова Земля з метою виявлення матеріалу космічного походження [56]. Авторам 

вдалося виділити оплавлені (СФ) і не оплавлені частинки. Дослідження показали, 

що у загальному плані СФ Нової Землі схожі з СФ Антарктиди (рис. 1.3.). 

 

                а                                 б                               в                                    г 

Рис. 1.3 СФ виділені з льодового покрову острова Нова Земля [56]: 

а – СФ з поверхнею, що утворена розчиненими кристалами олівіну (діаметр СФ 150 мкм); б – СФ з 

«місячною» текстурою поверхні, заглиблення частково заповнені глиною (діаметр СФ 150 мкм); в 

– розріз СФ, що складена скелетними кристалами оксидів заліза (світлий колір) у скляному 

матриксі (темний колір); г – шлакоподібна округла частинка, складена хромітом (ясно-сірий 

колір), олівіном (темно-сіре) 
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1.3. Імпактна теорія походження сферул 

Теорія походження СФ в наслідок зіткнення з Землею крупного космічного тіла, на 

певному етапі прийшла на зміну космогенній теорії. Вона частково пояснила 

недоліки і суперечності попередніх уявлень не відкидаючи їх повністю. 

Так простіше стало пояснити склад СФ за рахунок переплавленої речовини порід 

«мішені». Широке сприйняття ідей імпактного походження СФ пов’язано з іменем 

доктора Л. Альвареса [65]. Він отримав Нобелевську премію зо свої дослідження і 

теоретичні розробки у галузі імпактних явищ. Л. Альварес зв’язав в єдиний логічний 

ланцюг існування вибухової кільцевої структури, перехідних (крейда-палеоген) 

верств зі СФ і аномально високим вмістом іридію (іридієва аномалія), масове 

вимирання фауни на рубежі крейда-палеоген. Подальші дослідження показали, що 

перехідний шар крейда-палеоген з відповідними характеристиками розвинутий у 

інших регіонах світу. В цілому приваблива і достатньо теоретично обґрунтована 

теорія, у практичному застосуванні та в реальному геологічному середовищі 

виявила численні суперечності. З’ясувалось є не один шар зі СФ, а декілька, а також 

не співпадає вік перехідного шару з віком відповідних експлозивних структур. 

У багатьох випадках неможливо прив’язати знахідки імпактної речовини до відомих 

імпактних кратерів. У більшості імпактних структур не вдалося встановити 

наявність залишків космічного тіла. У відповідь на критику імпактної теорії вона 

почала ускладнюватись за рахунок кількості космічних тіл та їхньої якості 

(астероїди, комети). Незважаючи на критичні зауваження, теорія набула досить 

широкої популярності, напевно, і не в останню чергу, завдяки оригінальності. 

Визнав ідеї Л. Альвареса і один з засновників теорії мобілізму професор B.Е. Хаін 

[67]. На його думку, виділені ним цикли розвитку Землі (цикли Штіле) є 

віддзеркаленням катастрофічних явищ планетарного масштабу, спричинених 

падінням крупних небесних тіл. Катастрофи викликали масову загибель і зміну 

фауни, зміну геодинамічних режимів. Водночас автор визнає, що сам факт 

періодичності пояснити важко. Треба зауважити, що багато дослідників прийняли 

теорію Л. Альвареса, як догму: наявність у відкладах СФ вже доказує факт падіння 

космічного тіла у відповідний період. 
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 Неупереджений підхід до імпактної теорії походження СФ породжує низку 

логічних суперечностей. Палеогенові шари Індійського, Атлантичного і Тихого 

океанів ( також о. Гаїті, Мексика, півдня США). місять горизонти з силікатними СФ, 

частина СФ містить скелетні форми піроксену. Вважається, що СФ мають імпактне 

походження. Виникає питання – чому тільки певний клас часток (СФ) і чому досить 

обмеженого складу [58, 60]. Проста логіка підказує, що продуктами імпактного 

вибуху повинні бути частинки, утворені у широкому діапазоні фізико-хімічних 

умов, відповідно вони повинні проявляти широкі варіації форм і складу. Ж. О’Кіф 

віртуально змішав склад  північноамериканських типів СФ і дійшов висновку, що 

вони мають єдине магматичне джерело походження [61].  

Д. Лове та Г. Баєрлі виділили у окремих верствах зеленокам’яних поясів Африки 

(пояс Барбертон) і Австралії (пояс Пілбара) СФ із скелетними кристалами шпінелі 

[27]. За складом шпінель є збагаченою нікелем і залізом, що наближає її до 

характерної шпінелі перехідного шару крейда-палеоген. Автори визначили імпактне 

походження шарів з СФ і, виходячи з розмірів СФ, оцінили імовірний розмір боліду 

– 24 км у діаметрі (досить сміливі і передчасні висновки). У наступній роботі 

Д. Лове і та Г. Баєрлі зазначили, що шпінель з верств поясу Барбертон має зональну 

будову – це притаманно шпінелі з метаморфічних комплексів. Кореляція 

платинових елементів і золота показала не позаземний тренд, а коматіїтовий. 

Аналогічного висновку дійшов С. Коберл, дослідивши співвідношення закисного і 

окисного заліза. Де Віт взагалі вважає, що СФ з поясу Барбертон утворились 

унаслідок нерівномірного вивітрювання вулканічних порід [69]. Японські 

дослідники у льоді Антарктиди відкрили новий тип СФ збагачений титаном і 

кальцієм [53]. Вони вважають СФ частинками хондриту. Досить дивний висновок, 

враховуючи що ці елементи не характерні для метеоритної речовини. Р. Фаєрстоун 

описує імпактні СФ з вмістом титану до 30% у четвертинних відкладах [22]. Цимбал 

С.Н. зі співавт. згадують СФ з Белилівської (Західної) астроблеми, що складені 

окислами титану і шорломітом [14]. Нижче буде показано, що саме СФ такого типу 

є характерними для ендогенних утворень кімберлітового і лампроїтового типу. 

Частина прихильників імпактної теорії вважають, що СФ можуть утворюватись 
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внаслідок конденсації випареної речовини. Так, О.Ф. Грачьов описує нікелеві і 

залізно-нікелеві СФ з перехідних глин у Альпах [18]. Взагалі процес конденсації 

нікелю, а тим більше заліза, з пару в умовах наявності кисню здається 

малоймовірним. 

 З вищесказаного можна бачити, що імпактна теорія, досить гармонійна у 

теорії, на практиці підлягає обґрунтованим випробовуванням. В принципі вся теорія 

ґрунтується на основному постулаті, що при ударі космічного тіла об Землю 

утворюються тиск і температура, безпрецедентні для земних умов. У таких 

надкритичних умовах формуються характерні ознаки стрес-метаморфізму (планарні 

елементи, діаплектове скло, конуси руйнування), імпактні розплави і СФ. Ф. Морган 

ґрунтовно довів, що утворення експлозивних структур мантійного походження 

супроводжується викидом енергії, достатнім для утворення СФ і шок-

метаморфізованих порід. Крім того робота містить і низку інших принципових 

зауважень до теорії доктора Альвареса. Необхідно зазначити, що автором була 

визначена ендогенна СФ (Трубка «Карпінська-1») складена розплавленим оксидом 

алюмінію. Температура плавлення корунду складає 2040
0
 С, і невідомо який рівень 

перегріву потрібний для досягнення рідкого стану, достатнього для утворення СФ, 

тобто реальна температура повинна бути значно більшою. У флюїдизатно-

експлозивних породах Кіровоградського блоку, осадово-пірокластичних породах 

трубки «Мрія» були неодноразово відмічені оплавлені зерна тугоплавких    

мінералів – циркону і ільменіту [97].  

 Отже, до кінця минулого сторіччя у світовій науці практично повністю 

панували ідеї космічного і імпактного походження СФ. Проблема ендогенного 

походження СФ просто не входила в коло наукових проблем. З поширенням вчення 

про імпактні процеси усі СФ, що за хімізмом явно не вписувались до рангу 

космічної речовини, автоматично розглядались, як розплавлена речовина «мішені», 

або конденсат випареної речовини. Деякі автори досить «агресивно» ставились до 

можливості ендогенного походження СФ. Вважалось, що утворення вюститу у 

Земних умовах не можливе, термодинамічні умови при вулканічних процесах не 

відповідають можливості утворення ідеально-сферичних магнітних СФ. З названих 
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причин можливість вмісту СФ вулканічного походження у океанічних відкладах і 

льоді Антарктиди «дорівнює нулю» [72]. Ситуація склалась таким чином, що 

геологи діагностували наявність СФ у відкладах, але спеціалізовано цим питанням 

ніхто не займався. 

 

1.4. Флюїдизатно-експлозивні процеси і сферули – сучасний стан проблеми 

Треба підкреслити особливу важливість даної проблеми. Це обумовлено тим, що 

об’єкт дослідження не підлягав системному вивченню у минулому. Нові погляди на 

флюїдизатно-експлозивну природу СФ перебувають на даний момент у стадії свого 

становлення, набуваючи прихильності у науковому середовищі. Поки що не 

розроблено уніфікованої концепції флюїдизатно-експлозивних процесів, науковці 

досить ізольовано розробляють основи нової наукової парадигми, тому навіть огляд 

наукових доробків у цієї галузі сам по собі є науково прогресивним. 

За останні 10 років можна спостерігати кардинальні зміни у відношенні до СФ і 

проблеми їхнього генезису. Основою для таких змін став розвиток вчення про 

флюїдизатно-експлозивні процеси. Практично на всіх описаних об’єктах 

флюїдизатно-експлозивного генезису наявна характерна асоціація високо 

параметричних мінералів, у тому числі безкисневі сполуки (карбіди, силіциди, 

самородні метали), СФ і ряд близьких до СФ утворень. Уперше ідею існування 

такого типу геологічних процесів виказав у 1941р. німецький геолог Г. Клос на 

прикладі юрських відкладів Швабії  [98]. На думку вченого дезінтеграція земної 

кори відбувається завдячуючи «грубому» вибуху і проникненню через породи 

«активного газу». Внаслідок механічної деструкції порід утворюються брекчії 

(Mischgesteine), що складені уламками осадових і магматичних порід, через які 

проходить «активний газ» (рис. 1.4.) Г. Клос назвав такі породи туфізитами. 

Туфізити можуть викидатись на поверхню, а можуть залишатись у жерлі і підвідних 

каналах. Г.М. Яценко у серії публікацій розвинув теорію флюїдизатно-експлозивних 

процесів на прикладі геологічних структур і порід України. У дев’яностих роках 

минулого сторіччя він дослідив і описав ознаки процесів активізації у породах чохла 

і основи Східноєвропейської платформи. 
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Рис. 1.4. Туфізит (флюїдоліт) у 

підвідному каналі, що прориває юрські 

вапняки Швабії (з книги Г. Клоса [98]) 

 

У 2000 роках ці дослідження призвели до виділення флюїдизатно-експлозивної 

діяльності у окремий самостійний тип породо- і рудоутворення, на одному рівні з 

магматичним, осадовим і метаморфічним[3, 10, 43]. 

 А.Е. Лукін розвиває ідеї проникнення суперглибинних флюїдів у 

нафтогазоносних провінціях на прикладі вивчення специфічної речовини 

(темноколірна пелітоморфна полімінеральна речовина – ТППР). На думку вченого 

ТППР утворюється внаслідок імпульсного гідроекструзивного проникнення 

глибинної речовини у верхні шари [99]. ТППР (пригожиніти, шунгіти, геракліти) 

розглядається, як «заморожений» практично неконтамінований суперглибинний 

флюїд. Він має винятково специфічну геохімічну специфікацію (платиноїди, нікель, 

хром, РЗЕ, галогени), містить різноманітні форми вуглецю, вюстит, СФ з карбідів 

металів, СФ самородних металів і інтерметалідів (залізо, титан, цинк, кадмій, індій, 

мідь, латунь). Походження ТППР автор пов’язує з глибинними геосферами         

(шар D”, зовнішнє ядро), він підкреслює, що існування карбідів металів у 

«барисфері» було висловлене Д.І.Менделєєвим 130 років тому.  

 Змістовна монографія А.П. Казака зі співавт. базується на вивченні 

експлозивних геологічних утворень рифей-вендського віку Уралу, району 

Ладожського озера, Золотицького алмазоносного поля (Архангельська провінція) 

[5]. Були детально досліджені характерні структурні ознаки, петрографічні 

особливості, вторинні перетворення. Автори пропонують називати відповідні 
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породи «флюїдоліти». Вони відмічають, що діагностика експлозивних утворень 

такого типу розроблена недостатньо, часто вони описуються, як тиліти, тектонічні 

брекчії, карстові утворення і коптогенні (метеоритні) брекчії, кори вивітрювання. 

У «флюїдолітах»  наявні високо-баричні мінерали ( у т.ч. алмаз), золото, скляні СФ 

(прозорі, зеленкуватого кольору, без слідів механічної обробки) . Форми мінералів у 

флюїдолітах мають тенденцію набувати шароподібної форми (рис. 1.5.). 

 

 

 

 

Рис. 1.5. Скупчення кварцових 

«мікрокульок». Помітний розпад деяких з 

них. Ніколі паралельні. Протерозой 

Онежського прогину. Фото А.П. Казака [5] 

 

У іншій роботі того ж самого колективу авторів [8], розглянуті загальні положення 

перспектив алмазоносності північного-західної частини Руської плити (Псковська, 

Новгородська, Ленінградська, Вологодська області), що знаходиться у зоні 

зчленування Балтійського щита і Руської (Східноєвропейської) платформи. 

У осадочному чохлі виявлені численні ознаки ін’єкційних експлозивно-

флюїдизатних процесів, що проявлені у вигляді діатрем, вертикальних штоків 

(стовпів) або локальних куполоподібних структур. Ознаки криптовулканічних 

структур трапляються на різних стратиграфічних рівнях чохла Руської платформи – 

від рифею до карбону, а в окремих випадках до мезозою включно. Автори описують 

специфічний пірокластичний матеріал у експлозивно-флюїдизатних відкладах і 

ксеногенну високобаричну мінеральну асоціацію. Пірокластичні частинки 

представлені темним шлакоподібним склом, пухирчастим склом, скляними 

пластинками, тектитоподібними частинками у формі крапель і ниток, магнітними 

СФ. Магнітні СФ мають ядро з самородного заліза і скляну силікатно-оксидну 

оболонку з характерними дендритоподібними структурами розпаду (кнебеліт, 

манганова ульвошпінель). Серед металевих СФ виділені наступні різновиди Mn-Fe, 
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Cu-Fe, Fe-Zn-Cu, Ti-Fe, Ti-V-Fe, Ag-Cu-Au. За допомогою рентгеноспектрального 

мікроаналізатора встановлені рідкісні та унікальні мінерали і самородні елементи: 

самородне залізо, хромисте залізо, самородний кремній; інтерметалеві сполуки – 

хромферид, нікелевий хромферид; карбіди кремнію, заліза і хрому – муасаніт, 

тонгбаіт ((Cr,Fe)3C2) ; силіциди заліза – зюсит, ферсиліцид, фердісиліцид, гупеіт, 

хифенгит. З криптоексплозивними структурами пов’язана асоціація гострокутних  

уламків різноманітного складу: а) кристалічних порід фундаменту, б) вмісних 

осадових порід, в) мінералів осадових і кристалічних порід, г) еруптивних 

глибинних порід і мінералів-супутників алмазу (гранат, амфібол, піроксен, 

ставроліт, рубін, сапфір). Іноді в глибинних мінералах можна спостерігати ознаки 

розчинення і можливо плавлення. Трапляються скупчення та уламки вуглецевої 

речовини з вкрапленням сульфідів. У зв’язку з зазначеними структурами наявні 

рудо прояви бітумів, урану, ванадію, молібдену, мангану, благородних металів і 

ренію.  

Особливо треба звернути увагу на монографію Є.Г. Пєскова, який самостійно, часто 

всупереч загально прийнятій геологічній концепції, зібрав низку свідоцтв і доказів 

впливу «молодих» флюїдизатно-експлозивних процесів на рудогенез [2]. На основі 

польових досліджень автор дійшов висновку, що у четвертинному віці відбувались 

процеси транспорту глибинної (мантійної) речовини у поверхневі відклади. 

Головний чинник – це механізм «холодної» (не супроводженої магматизмом) 

дегазації Землі. У роботі доведено існування зв’язку між проявами горючих 

корисних копалин (вугілля, нафта, газ) і вибуховими структурами, встановлені 

лінійні пояси ендогенних вибухових структур. 

 На прикладі золоторудних родовищ типу «залишкових кір вивітрювання» і 

«карстових» («Олімпіада», «Талаєвське») автор стверджує, що їхнє становлення 

відбувалось у четвертинний час унаслідок переробки матеріалу мантійними 

потоками; встановлена мантійна мінералізація (родовище «Олімпіада» – рис. 1.6.). 

На родовищі «Талая» описана специфічна мінеральна асоціація, що притаманна 

флюїдизатно-експлозивним процесам в цілому: СФ золота ідеальної сферичної 
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форми, магнітні СФ когеніт феритового складу, топаз, магнезит, ільменіт, турмалін, 

циркон, амфібол. 

 

Рис. 1.6. Схематичний розріз південно-західного флангу родовища  

«Олімпіада-1»за Пєсковим Є.Г. [2]: 

1 – четвертинні делювіальні відклади; 2 – протерозойські вуглисті сланці і філіти; 3 – карбонатні 

породи; 4 – розломи; 5 - глинисті метосоматити: а - строкаті глини, маршаліти; б - слюдити 

 

Є.Г. Пєсков описує також явище утворення «пісковиків» метасоматичного 

походження. Під дією глибинних флюїдів породи різного типу (доломіти, 

алювіальні відклади) можуть повністю перетворюватись на піскоподібну масу або 

маршаліт, первинна шарувата текстура відкладів може зберігатися. 

Іноді новоутворені «піски» проявляють подібність до «зрілих» пісків алювіального 

походження (рис. 1.7.). 

Автор відмітив два характерних типи мінеральних виділень. Перший – це 

ідіоморфні кристали з блискучими гранями, другий – це зерна майже сферичної 

форми з «полірованою» поверхнею (рис. 1.8.). Аналогічний характер морфологічних 

ознак мінералів флюїдизатно-експлозивного походження також встановлений 

автором даної роботи у відповідних породах України.  

Дуже цікавим є дослідження Є.Г. Пєскова з приводу походження покладів 

вугілля, на прикладі вугільного басейну Кузбасу. За результатами його досліджень 

вони є не пластовими тілами, а жилами, ставиться під сумнів органічне походження 
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вугілля. Також був досліджений просторовий зв'язок покладів нафти і вугілля з 

вибуховими структурами «астроблемами». 

                                                                          

Рис. 1.7. Результат повного метосоматичного 

заміщення кварцом доломіту (карст 

Ніколаєвський). Овальні зерна кварцу першої 

генерації зцементовані ксеноморфним 

кварцом другої генерації, гідроокисами заліза, 

бітумом (чорне). Шліф, збільшення Х80, без 

аналізатора (фото з книги Є.Г. Пєскова [2]) 

 

 

                                 а                                                                    б 

Рис. 1.8. Характерна асоціація контрастних за формою аутигенних мінералів, розмір 

зерен 0,5-1 мм [2]: 

а – шароподібна форма турмаліну; б – призматичні кристали турмаліну 

 

 Вони утворюють зони широтного простягання. Автор пропонує гіпотезу 

ендогенного детонаційного вибуху вуглеводневих сполук. Потужність вибуху є 

достатньою для викиду ендогенної речовини на космічну орбіту, пізніше цей 

матеріал може знову попадати на Землю вже у вигляді метеоритів! 

Є.Г. Пєсков наводить дивні свідоцтва історії Чиказької пожежі, як можливий 

приклад ендогенних дегазаційних процесів. Синхронно в іншій частині планети 

відбулась Тунгуська подія. Дуже цікавою є згадка про свідчення очевидців 

землетрусу у Баку у 1936 р. Під час землетрусу «чорний дим» виносив на поверхню 

чорні порожні кульки у вигляді дробу, вони були віднесені на відстань до 40 верст. 
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Є.Г. Пєсков і Г.М. Яценко незалежно зазначили важливе значення карбонатних 

комплексів у флюїдизатно-експлозивній системі, значення карстових явищ. 

Є.Г. Пєсков розглядає процеси утворення подібних структур як процес 

метосоматичного впливу мантійних флюїдів на породи рами. Г.М. Яценко головну 

роль надає експлозивним (імпульсним) процесам проникнення суперглибинних 

флюїдів і як підпорядковані (вторинні) більш пізні розглядає процеси 

гідротермальної і метосоматичної переробки. 

У своїх роботах А.Я. Рибальченко зі співавт. [100] кардинально переглянули 

концепцію генезису родовищ та проявів алмазів Урало-Тиманської провінції. 

Автори вважають, що ці прояви традиційно помилково  розглядались у рамках 

моделі розсипоутворення та «проміжних колекторів». На базі детального аналізу 

було доведено, що більшість геологічних, петрографічних, мінералого-геохімічних 

властивостей алмазних родовищ уральського типу свідчить про їх первинне 

походження і належність до «туфізитових» фацій кімберліт-лампроїтових 

комплексів. Конвергенція ознак обумовлена збагаченням алмазоносного 

ендогенного матеріалу речовиною осадових порід. А.Я. Рибальченко розробив 

комплекс прогнозно-розшукових досліджень, запропонував термінологічну базу. 

Автор вважає, що туфізитові комплекси формуються за рахунок піноподібних лав та 

газо-попілових сумішей у корових умовах з різним ступенем збагачення 

ксеногенним матеріалом (рис. 1.9.). 

 

Рис. 1.9. Ксенотуфізит з флюїдальною 

текстурою, обумовленою чергуванням 

потоків ксеногенного кварцу, 

флюїдогенного кварц-гідрослюдистого і 

магматогенного матеріалу (фото зі статті 

А.Я. Рибальченко [100]) 

 

Туфізитове тіло – це інтрузивно-пірокластичне утворення (жила, дайка, сил, 

штокверк, маар-штокверк, діатрема), що складене породами туфізитового комплексу 
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декількох стадій вкорінення. Кожна стадія розрізняється характером порід, і 

ступенем алмазоносності. У складі туфізитового комплексу виділяються        

флюїдо-експлозивні брекчії, флюїдизити, флюїдо-ксенотуфізити, ксенотуфізити, 

гідротермаліти. Особлива деталь – ксенотуфізити здаються більше алмазоносними 

порівняно з туфізитами. Тут автор наводить паралель з «піщаними туфами» 

Аргайлу, де можна спостерігати аналогічну ситуацію. Треба зазначити, що 

Є.Г. Пєсков доводить можливість формування у подібних утвореннях аутигенного 

кварцу зовні подібного до осадового, утвореного внаслідок механогенних чинників. 

Таким чином питання «ксеногенності» вимагає виваженого підходу. Практично усі 

дослідники відзначають тенденцію ендогенних і «ксеногенних» мінералів 

флюїдизатно-експлозивних комплексів утворювати форми близькі до сферичних з 

«льодяниковою» поверхнею, або навпаки цілком роздроблений матеріал. Як вже 

зазначено вкорінення мало пульсаційний характер, перші стадії проходили у тріас-

юрський час (можливо пізніше), останні проходили у неоген-четвертинний час. 

У важкій фракції описаних порід трапляються муасаніт, високо хромовий піроп, 

хромшпінель, ільменіт, хромдіопсид, рутил, циркон, флоренсит, барит, апатит, 

турмалін, СФ (силікатні і з самородного заліза), сульфіди, окисли мангану. Туфізити 

добре  виділяються у геохімічних полях аномаліями P, Ba, Mn, V, Pb, Zn, U, Th; крім 

того, вони збагачені REE. У туфізитах, що містять карбонати визначений високий 

вміст платини (до 2г/т) і золота. Таким чином останній факт вказує на 

перспективність флюїдизатно-експлозивнх комплексів з точки зору 

рідкіснометалевої мінералізації нового генетичного типу. Наявність карбонових і 

вуглеводневих сполук за даними різних авторів є в цілому характерною                 

для флюїдизатно-експлозивних комплексів [2] у тому числі і для порід              

кімберліт-карбонатитового ряду [101]. 

 Колектив дослідників з інституту вулканології (м. Петропавловськ-

Камчатський) детально дослідив морфологічні ознаки, внутрішню будову і склад 

СФ з неогенових відкладів південної Камчатки [4]. Автори виділили три типи СФ. 

СФ другого типу є аналогічними до ТМЗС-СФ типу-І України – це Ti-Fe-Mn-Si 

скляні СФ представлені склом, можуть містити мінеральні фази оксидів титану, 
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мангану, заліза. На поверхні СФ досить часто можна спостерігати газові порожнини 

(рис. 1.10, а) 

 

                   а                              б                                  в                               г 

Рис. 1.10. СФ з вулканічних порід  неогенового віку Південної Камчатки і 

Курильських островів [4]: 

а – силікатна СФ з газовими порожнинами; г – СФ, що утворена гексагональними кристалами 

магнетиту; в - магнітна СФ з скелетними кристалами магнетиту; г – СФ складена з магнетиту (Mt) 

з ядром із самородного заліза (Fe
0
) 

 

СФ першого типу складені головним чином магнетитом та іоцит-магнетитом. 

У СФ є характерними полігонально-зернисті та дендритоподібні структури росту, 

міжзерновий простір виповнений склом мінливого складу (рис. 1.10, б, в). Вони 

часто містять одне або декілька ядер самородного заліза з домішками нікелю         

(до 0,9%) та міді до (0,2%) (рис. 1.10, г).  

Силікатні високотитанові СФ можуть містити сферичні включення 

самородного заліза, дендритоподібні (магнетит, ульвошпінель) та снопоподібні 

(ільменіт-пірофаніт, армолколіт, шорломіт та інші високотитанові оксиди) 

структури розпаду. Наявність зазначених мінеральних фаз підтверджена 

рентгенофазовим аналізом (рис. 1.11). СФ третього типу складені щільно 

упакованими між собою зернами магнетиту. Міжзерновий простір може бути 

заповнений дуже тонкими прошарками скла. У деяких СФ можна спостерігати 

субграфічні, пластинчаті і граткові структури розпаду гематиту у магнетиті. Поряд 

із СФ відмічена специфічна мінеральна асоціація: графіт, муасаніт, кварц, сполуки 

типу Fe-C, Zn-O природні сплави Fe-Cr, Cu-Zn, Cu-Pb-Sn, Zn-Cu-Pb-Sn і самородні 

метали Fe, Zn, Pb, Ag, Cu. 
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                     а                                                      б 

Рис. 1.11. Характерні структури росту і розпаду у СФ з неогенових відкладів 

південної Камчатки, що представлені мінеральними фазами [4]: 

а – скелетні кристали манганової ульвошпінелі у склі; б – снопоподібні структури розпаду 

представлені мінеральними фазами Mn-ільменіт-пірофанітового ряду 

 

 Сплави і самородні метали здебільше мають форму неправильних округлих 

зерен, спіральних дротоподібних зерен, пластинок з зазубреними краями. Рідко вони 

трапляються у вигляді СФ. Автори відмічають просторовий зв'язок знаходження СФ 

з зонами тріщинуватості і зонами розвитку основних порід. Розподілення у 

геологічному розрізі  СФ не завжди співпадає із вмістом самородної мінералізації. 

Походження СФ безумовно пов’язане з ендогенними, флюїдно-магматичними 

процесами при участі відновлюваних флюїдів. 

В.К. Маршинцев провів дослідження різних типів СФ з кімберлітів Якутської 

алмазоносної провінції [1]. Були досліджені СФ приблизно з 10 трубок і проведений 

аналіз розподілу СФ в об’ємі тіла по гірських виробітках. Встановлено що вміст СФ 

у породах збільшується від центру до зони ендоконтакту. Автор виділив три 

основних групи часток: магнітні СФ, шлакоподібні уламки і скляні СФ. Серед 

магнітних СФ виділені наступні різновиди: 

–  СФ складені виключно оксидами заліза: іоцитом (вюститом), іоцит-магнетитом, 

магнетитом; їхня поверхня складається з граней скелетних кристалів. Більшість 

СФ має велику кількість округлих пор. 

–  СФ зонально-концентричної будови, центральна частина складена ядром з 

самородного заліза, а оболонка іоцитом та іоцитом у зростках з магнетитом. 
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В деяких випадках оболонка представлена склом з скелетними кристалами іоциту 

і (або) шпінелі. 

–  СФ з самородного заліза мають жовтувато-сірий колір і металевий блиск. 

В середині СФ постійно трапляються круглі включення, що представлені 

кристалами іоциту зі склом у інтерстиціальному просторі. СФ містять 99,1% 

заліза і сліди мангану і титану.  

Шлакопдібні утворення пористі, чорного кольору, розміром 2-3 мм. За формою 

подібні до крапель спіненого розплаву. У складі наявні дендритоподібні скелетні 

кристали ільменіту, армолколіту, ульвошпінелі і сферичні включення самородного 

заліза у скляному мезостазисі. Шлакоподібні частинки іноді містять уламки зерен 

ільменіту, магнетиту, піриту і силікатів. 

Скляні СФ мають сферичну, краплеподібну, гантелеподібну форму. Розмір 

окремих екземплярів досягає 3-4 мм. Колір від блідо-зеленого до чорного. У складі 

скла характерний високий вміст кальцію (до 41%) і алюмінію (близько 10%). Деякі 

взірці мають високий вміст титану, мангану і заліза і таким чином за складом 

подібні до шлакоподібних часток. Склад газової фази з скляних СФ трубки «Айхал» 

виявився досить екзотичним: N2 (57.7-96.5%), вуглеводні (20-25%),  H2 (5%),  CO2 

(10%). У деяких взірцях були виділені зерна олівіну округло-овальної форми, 

гранату неправильної форми рожево-червоного кольору і чорного блискучого 

мінералу (графіт?). 

 Б.А. Мальков та Є.Б. Холопова зробили повідомлення про дослідження 

проблем алмазоносності Південного Тиману на базі вивчення «кімберлітового» скла 

[102]. Отримані дані дозволяють прогнозувати наявність кайнозойських(!) 

кімберлітових структур у регіоні. А.Д. Савко та Л.Т. Шевирєв на базі 

досліджень попередніх авторів і власних наробіток пропонують поставити 

питання про формування нового «вітрологічного» методу пошуків алмазів 

[102]. 

 Переконливі свідчення кімберлітового генезису СФ надані у 

публікаціях Г.І. Шафрановського та В.Н. Зінченко. Автори дослідили різноманітні 

типи СФ з кімберлітової промислово-алмазоносної трубки Катока (Ангола) [6, 9]. 
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Вони виділяють сильно магнітні СФ складені самородним залізом з вмістом Si, Mn, 

Ti, Cr менш одного відсотка. Слабомагнітні СФ містять менше заліза, відповідно 

зростає вміст кремнію (до 31%). Із зростанням вмісту кремнію (до53%) дещо 

збільшується вміст домішок, з’являються мідь та нікель. СФ з немагнітної фракції 

містять кремній (8-19%), кальцій (16-33%), титан (14-26%), залізо (2-12%), манган 

(0,4-9%). В окрему групу виділені СФ складені сплавом самородних металів:          

Pb - 89-93%, Sb - 4.4-6.7%, Al – 2.4-3.6%, Sn – 0.2-0.3%. Походження СФ пов’язують 

з підвищеною лікваційною диференціацією кімберлітового розплаву. Наявність СФ 

у всіх петрогенетичних типах порід пов’язується з трансмагматичними газовими 

потоками. 

 Н.Р. Хисіна та Р.Т. Вірт описали Ti-Fe-Mn-силікатні СФ у важких фракціях 

шахтних геологічних проб з золоторудного родовища «Келлям» (Якутія) [103]. 

Виявлена гетерофазна будова СФ з кристалічною окисною фазою, представленою 

важкими елементами (Ti, Fe, Mn) і аморфною силікатною фазою з легкими 

елементами (Al, K, Ca, Mg). Автори пропонують двохстадійний механізм утворення 

гетерофазних СФ унаслідок первинного лікваційного розщеплення розплаву з 

подальшим розпадом на оксидну і силікатну фазу у твердому або рідкому стані.  

 У районі Благодатненського рудно-розсипного вузла (Далекий Схід) 

Є.І. Медведєвим зі співавт. описані Ti-Fe-Mn-силікатні і магнетитові СФ [104]. Вони 

трапляються сумісно з золотом, що містить платину чи срібло. Силікатні СФ 

складені оксидами Ti-Fe-Mn, інтерстиціальний простір заповнений склом, що за 

складом відповідає титановому гранату – шорломіту. 

 У зв’язку з золотим зруднінням В.І. Плажченко та Г.І. Неронським описані 

магнітні СФ у флішоїдних верствах амкінської світи (р. Бом, Амурська обл.). СФ 

відібрані з рудної зони окисленої до глини охристого кольору. 

 На території Уфімського плато за допомогою дешифрування аерофотознімків 

було виявлено декілька структур радіально-променистої будови [105]. 

Мінералогічний аналіз руслових відкладів району, глинистих брекчій у вапняках 

показало наявність специфічної асоціації мінералів: серпентинітів, рогової обманки, 

діопсиду, гранатів, плагіоклазу, ставроліту, сульфідів, муасаніту, самородних 
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металів (у тому числі золота), магнітних СФ, шлакоподібних непрозорих часток, 

скла, бітумів. Був визначений досить рідкісний мінерал гарнієрит (силікат нікелю), 

що утворюється під час звітрювання ультраосновних порід. Автор вважає, що 

структури мають еруптивне походження. 

В.В. Кулікова зі співавт. згадують про наявність СФ з самородним залізом у 

дайкових тілах Костомукшинської структури. Дайки представлені біотитовим 

слюдитом з накладеним піроксеном, породи за складом близькі до лампроїтів. СФ 

знаходяться у асоціації з хромшпінелідами і муасанітом. Знахідки муасаніту у 

певних геологічних структурах регіону автори пов’язують  з перспективами 

алмазоносності. А.Г. Бетехтін розглянув самородне залізо у перлітах регіону як 

продукт заміщення магнетиту на стадії, що передувала сульфідоутворенню. Інші 

дослідники вважають його продуктом ранньої серпентинізації ультраосновних порід 

за участю Н2. 

 П.К. Скуфьїн висловлює досить цікаві погляди на походження порід 

специфічної ультракислої формації (кагусити), на прикладі протерозойських 

утворень Печензької рудоносної структури. Кагусити він розглянув, як результат 

лікваційної диференціації розплаву основного складу на пікрити з одного боку, та 

ультракислі безалюмінієві породи з іншого боку. Автор зазначає, що кагуситові 

породи мають властивість проникати у вигляді рухливих газово-флюїдних сумішей, 

і утворювати формації «вододільних галечників» типу «Вітватерсранд». 

Для подібних утворень є характерною золота, платинова, уранова, алмазна 

рудоносність. У відкладах наявні (оплавлені?) фрагменти мінералів з великими 

градієнтами температур плавлення: циркон, пірохлор, монацит, сфен, рутил, 

турмалін, муасаніт, рудні магнетитові СФ, самородні цинк та залізо [106-108]. 

 А.В. Округін зі співавт. дослідили характер знаходження самородних металів 

у трапах Сибірської платформи [109]. У долеритах і базальтах були виділені 

магнетит-залізні СФ. Дослідження акцесорної мінералізації дозволило виявити в 

трапах постійну наявність металевих фаз. Це самородні метали - Fe, Cu, Zn, РЬ, Sn, 

Cd, Al, нікелиста мідь, а також графіт, металічна сполука - цинкова мідь (альфа-

латунь), інтерметалеві сполуки CuZn (бета-латунь), SnSb (стистаіт), A12CuMg        
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(S-фаза) та силіцид магнію Mg2Si. Дещо подібна  мінеральна асоціація виявлена на 

Мраморській площі Середнього Уралу[110]. Тут встановлені: самородні метали Cu, 

Zn, Cu2Zn, РЬ, Sn, Al, Mn; сполуки системи Sb-Sn-Pb, Fe, Cr; інтерметалід Fe-Cr, 

близький до ферхроміду. 

 Що стосується самородної мінералізації у флюїдизатно-експлозивних 

утвореннях, дуже доречним треба вважати факт відкриття на поверхні алмазів 

Урало-Тиманської провінції тонких плівок різноманітних самородних металів: Au, 

Ag, Au7Ag, Au2Pd3, Fe, Fe7Cr, Fe7Cr2Ni, Ti, Pb, Sn, Bi, Cu3Sn, Cu3Zn2, Ta [111]. 

Порівняльний аналіз виявив, що на поверхні алмазів з Якутської провінції також 

наявні плівки-мембрани самородних металів: Ag (Ag2S), Cu5Au3Ag, Cu, Cu-Zn, Fe, 

Fe-Cr, Fe-Ni, Ni, Fe-Sn, Ti, Zn, Zn-Mg, Zn-Cr-Mg, W-Ni(Mo). Аналогічні за складом 

металеві фази були встановлені у якості сингенетичних включень у монокристалах 

алмазу та полікристалічних агрегатах – карбонадо [111, 112, 113]. Плівки 

силікатного скла різноманітного складу були встановлені на поверхні алмазів 

Ебеляхського алмазного родовища [114]. 

 У контексті досліджуваної проблеми необхідно згадати проблему тектитів, 

скляних утворень проблемного походження [79–82]. Тектити утворюють ареали 

розсіяння у декількох регіонах світу. На відміну від «класичних» СФ вони мають 

більший розмір і представлені склом більш кислого складу. Досить часто вони 

набувають форм близьких до СФ (гантелеподібні, еліпсоподібні) (рис. 1.12.). 

 

      а                          б                             в                              г 

Рис. 1.12. Рідкісні морфологічні типи тектитів: 

а – краплеподібна; б – гантелеподібна; в – форма «літаючої тарілки», г – форми типу «канатних 

лав» («пілоу лав») 

 

 Розмір тектитів змінюється від міліметрів до 10 см і більше, вага може сягати 

декількох кілограм. Існує велика кількість різновидів космічних теорій проходження 
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тектитів і практично не йдеться про можливість телуричного походження. Парадокс 

полягає у тому, що за даними ізотопних досліджень речовина тектитів ніколи не 

підлягала космічному опроміненню [115]. Також доречно згадати і статтю 

видатного космохіміка P. Ганапаті [116]. Вчений дослідив вміст елементів домішок 

у  залізо-нікелевих СФ, що містяться у склі тектитів. Аналіз показав, що тектити не 

мають відношення до класу метеоритної речовини, а утворені «in-situ» через 

плавлення материнської речовини.  

У контексті даної роботи вартує згадати роботу В.А. Смирнова, що пропонує новий 

погляд на генезис карстових утворень [117]. На прикладі печер Уральського регіону 

та Криму, дослідник доводить, що основним чинником у процесі утворення карсту є 

ендогенні флюїди. Одним з фактів на користь цього автор вважає наявність у 

карстових відкладах ендогенної асоціації мінералів та СФ. Ці погляди мають певну 

паралель з згаданими вище «карстовими» золоторудними родовищами [2]. 

 На території України спеціалізованих робіт по вивченню СФ не проводилось. 

Є.К. Лазаренко вказував на наявність магнітних кульок з ядром із самородного 

заліза у алювіальних відкладах середньої течії Дністра [118], а також сферичних 

агрегатів складених дуже рідким мінералом феросиліцієм у полтавських відкладах 

Приазов’я [119]. Різними авторами неодноразово були описані сферичні форми 

самородного золота [120–122]. Магнітні і силікатні СФ згадувались у зв’язку з 

вивченням кільцевих вибухових структур імпактного (ендогенного?) походження 

[14, 15, 19]. Треба особисто відзначити конструктивну і унікальну у певному сенсі 

роботу М.Д. Братуся зі співавт., присвячену вивченню флюїдно-газової складової 

СФ з вибухових структур України і Карської астроблеми. В. Семененко зі співавт. 

описали 3 типи СФ з району падіння Карпатського боліду EN171101: перший тип 

має імовірне космічне походження, другий техногенне і третій невизначеного 

походження [123]. Названі автори також описали іоцитові кульки з поверхні 

паласиту Омолон [124]. 
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Висновки 

Аналіз літературних даних показав, що з моменту відкриття СФ і практично до 

кінця 20-го сторіччя панували ідеї космічного або імпактного походження, хоча 

неупереджений аналіз показує низку протиріч наявну у обох концепціях. Тим не 

менш науковий «романтизм» спонукає шукати у СФ ознаки «космічних 

прибульців», хоча важко уявити наскільки вражаючими за силою і наслідками 

можуть бути процеси пов’язані з вибуховим проникненням на поверхню мантійної 

речовини. Є певні розбіжності у деталях моделей флюїдизатно-експлозивного 

процесу запропонованих різними дослідниками. Це певним чином може бути 

зумовлено реальними відмінами різних природних типів експлозивних структур. 

Вражає єдність запропонованих незалежними дослідниками загальних ознак – 

геохімічних, мінералогічних, структурних. Численними новітніми дослідженнями 

показано, що СФ є невід’ємним компонентом порід експлозивних структур. Низка 

даних вказує на генетичну спорідненість СФ та алмазів. Кімберлітові трубки є 

окремим прикладом більш широкого природного явища – експлозивної діяльності 

Землі, яка призводить до утворення різних за складом та типом зруденіння 

інтрузивно-пірокластичних структур та поверхневих піроклостичних відкладів. 

З ними може бути пов’язана алмазоносність, а також благороднометалеве, 

поліметалеве, рідкіснометалеве зруденіння. Досліджені типи СФ з експлозивних 

порід України практично є тотожними до СФ з промисловоалмазоносних 

кімберлітових трубок, експлозивних утворень інших типів та деяких золоторудних 

родовищ. 
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РОЗДІЛ 2. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Напрям досліджень на початковій стадії був зумовлений дуже незначною 

кількістю інформації про поширення СФ в геологічних формаціях України та 

обмеженою кількістю власного фактичного матеріалу. Звертаючи на такі обставини 

методологічною основою даної роботи став розширений підхід до даної проблеми з 

охопленням максимальної кількості аспектів (від загального до конкретного). Таким 

чином першочергово постало питання обробки максимальної кількості геологічного 

матеріалу з метою виявлення факту наявності СФ у гірських породах різних типів, а 

також дослідити техногенний та геологічний матеріал з ймовірним вмістом в ньому 

речовини індустріального (техногенного) походження (ґрунти, поверхня землі). 

Також було поставлено завдання експериментального дослідження утворення СФ за 

допомогою електричної дуги. 

На початкових етапах опробування відкладів здійснювалось «навмання». Був 

використаний різноманітний кам’яний матеріал з фонду кафедри геології корисних 

копалин ЛНУ ім. Івана Франка. Магнітні СФ у великій кількості були  встановлені у 

шліхових пробах з руслових відкладів р. Дністер. З метою встановлення корінних 

джерел зносу автором була досліджена значна кількість взірців по всьому 

стратиграфічному розрізу району середньої течії Дністра та у шліхових пробах 

основної течії і допливів. Детальне дослідження глинисто-піщаних порід розрізу 

чохла кристалічної основи у районі м. Гайворон (св. 16, трест УкрПівнічГеологія) 

показало наявність СФ та свіжих уламків гранату, піроксену, муасаніту, уламків 

ультраосновних порід у глинах до глибини 1,5 м. Із метою дослідження 

особливостей вмісту СФ у приповерхневих відкладах автором була відібрана серія 

проб (50 шт.). Проби відбирались з природних та техногенних відслонень, а також за 

допомогою ручного буру до глибини 0,7 м. 

Методика обробки  взірців проводилась відповідно до фізико-механічних 

властивостей порід. Глинисті породи відмивались до пелітової фракції. Карбонатні 

породи та уламкові породи з карбонатним цементом підлягали розчиненню у 

слабких кислотах. Використовувалось також ручне подрібнення порід пізнішим 
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відмиванням. У деяких випадках, було використано спеціальні методи. Так для 

деструктуризації глинистих осадів туфоїдного типу, що не розмокають у воді був 

використаний пероксид водню. Порівняно ефективним виявився метод 

багаторазового заморожування та розморожування порід. 

Очищений уламковий матеріал просіювався на ситах діаметром 1 мм, оскільки 

діаметр СФ дуже рідко перевищує 1 мм. У випадках, коли оброблявся керновий  

матеріал вихідний об’єм проби залежав від об’єму наявного матеріалу. У польових 

відборах вага проби становила близько 10 кг. У процесі роботи було встановлено, 

що наявність СФ у пробах чітко корелюється з загальним вмістом магнітної фракції, 

незалежно від того йдеться про магнітні чи немагнітні СФ. Це дозволило збільшити 

ефективність пошуку СФ. Автором був також застосований метод безпосереднього 

відбору магнітної фракції з алювіальних та колювіальних відкладів за допомогою 

потужного Nd-Fe-B - магніту. Виявилось, що це допомагає швидко обробити значні 

об’єми відкладів, та отримувати також електромагнітні мінерали та силікатні СФ 

завдяки наявності в них мікровключень магнетиту та самородного заліза. 

Таким чином також відбирались проби з поверхні ґрунту. 

Приємним «сюрпризом» була знахідка магнітних СФ у концентраті 

опробовування експлозивних структур Кіровоградсько-Смілянського поля 

(св. 4085). Було проведено дослідження кернового матеріалу та готового 

концентрату опробування свердловин на інтервалах 70-200 м. 

Визначальне значення у досліджені набули взірці з експлозивних структур 

кімберліт-лампроїтового типу Українського щита, а також з Якутської та 

Архангельської алмазоносних провінцій, що були надані доцентом кафедри 

мінералогії С.Н. Бекешею. 

Усього автором апробовано на наявність СФ близько 700 проб, з них відібрано 

у польових умовах та оброблено самостійно 300 проб. 

Первинне вивчення СФ проводилось на кафедрі геології корисних копалин 

ЛНУ. Мікроскопічні дослідження під бінокуляром, надали змогу вивчити 

морфологічні та певні оптичні особливості часток та оцінити властивості супутніх 

мінералів. Паралельно проводилось обов’язкове фотографування усіх проб, окремих 
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СФ, та супутніх мінералів за допомогою мікроскопу і цифрової фотокамери. 

Це надало змогу подальшого швидкого доступу до візуальної інформації на етапах 

порівняльного аналізу, систематизації та типізації матеріалу. Усього було зроблено  

більш ніж 3000 знімків. 

Вивчення СФ у шліфах та аншліфах передбачено не дало суттєвих результатів, 

оскільки у більшості випадків ми маємо справу з аморфною речовиною (склом). 

ТЗМС-СФ часто містять кристалічну фазу, але високотитанове скло виявилось 

непрозорим навіть у шліфах, можливо завдяки високому вмісту окcидів мангану, 

титану та заліза. Рентгеноструктурні дослідження були проведені на геологічному 

факультеті ЛНУ ім. І. Франка (метод порошкової дифрактометрії, дифрактометр 

ДРОН -4, Co-K α- випромінювання, θ/2θ, швидкість детектора – 2 °/хв). Вони 

виявили незначну наявність кристалічної фази у КС-СФ, чого не встановили 

наступні мікрозондові дослідження. Також була діагностована група специфічних 

мінералів у складі крупних шлакоподібних уламків (макрогіалокластів). 

Мікроспектральний лазерний напівкількісний аналіз був використаний для 

встановлення складу частинок самородних металів (прилад «LMA-10», ІГГГК НАН 

України, м. Львів). У даному випадку він показав достатню інформативність у 

встановленні загальної геохімічної специфіки за умов, що оптичні методи тут 

практично не працюють. 

Інструментальні дослідження з використанням електронного мікроскопу 

дозволили виявити тонкі особливості будови поверхні у СФ різного типу, 

дрібнопухирчасту структуру окремих взірців (електронний мікроскоп «JSM-T220A» 

фірми «JEOL», геол. ф-т ЛНУ ім. І. Франка). В загальному плані ефективність 

методу, щодо вирішення наукової мети є досить обмеженою. 

Найінформативнішими виявилися мікроаналітичні дослідження як СФ, так і 

частинок самородних металів з використанням електронного мікроскопу 

обладнаного електронно-дисперсійним детектором. Вони дали змогу чітко 

визначити склад окремих фаз, виявити з високою роздільною здатністю склад та 

структурні особливості мікроагрегатів кристалічної речовини у скляній масі 

(симплектиті). Самостійно були підготовлені препарати (шашки) для дослідження 
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на мікроаналізаторі. Усього було проаналізовано близько 700 частинок, залежно від 

характеру внутрішньої будови взірців на кожному екземплярі виконувалось від 1 до 

8 замірів. По усім дослідженим взірцям отримані інформативні BSE зображення. 

Усі дані власних геохімічних досліджень СФ, і дані отримані з літературних джерел 

систематизовані та об’єднані у єдиний цифровий банк даних. 

Попередня обробка матеріалу, мікроскопічні дослідження, електромагнітна 

сепарація проводились на кафедрі геології корисних копалин ЛНУ ім. І.Франка. 

Був використаний бінокулярний мікроскоп «МБС-1», фотографування виконувалось 

камерою «CODAK Easy Share Z-730» через мікроскоп «МИН-5», розділення на 

фракції за допомогою електромагнітного сепаратора (індукційний роликовий 

електромагнітний сепаратор «Сепаратор 138-Т». 

Більша частина мікроаналітичних досліджень була виконана на у лабораторіях 

фізичного факультету ЛНУ ім. І. Франка (ел. мікроскоп «REMMA-102-02», 

енергодисперсійний детектор «EDAR», прискорювальна напруга 20 кВ, струм зонда 

1 нА, діаметру зонду 0,1 мкм); інституті наук про Землю Гейдельбергського у-ту, 

ФРН (електронний мікроскоп « Zeiss EVO 50», енергодисперсійний детектор        

«X-Max 80 SDD», прискорювальна напруга 20 кВ, струм зонда 2 нА, діаметру зонду 

2 мкм); ІГМР ім. М.П. Семененка НАН України (електронний мікроскоп «JSM-

6700F», енергодисперсійний детектор «JED-2300», прискорювальна напруга 20 кВ, 

струм зонда 6·10
-10

А, діаметру зонду 1-2 мкм) . 

 Експериментально СФ були отримані за допомогою електоротрансформатора 

«ЛАТР», використаний вугільний та графітовий електрод, напруга 60-150В. 

Експеримент проводився у двох варіантах: а) у повітряних умовах (окиснювальне 

середовище); б) у середовищі з трансформаторного масла для встановлення 

відновлювальних умов. 
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РОЗДІЛ 3 

 МІКРОСКОПІЧНЕ ВИВЧЕННЯ СФУРУЛ 

 

Мікроскопічнi дослідження шліхових і мінералогічних проб дали змогу 

вирізнити СФ з основної маси мінеральної речовини. Саме  ідеально-сферична 

форма СФ порівняно легко візуально відокремлює їх серед уламкових, 

кристалографічних і обкатаних форм мінералів. Іноді форми скляних часток можуть 

суттєво відходити від сферичної  і утворювати шлакоподібні агрегати з оплавленою 

поверхнею; зазвичай це притаманно порівняно великим за розміром частинкам. 

У таких випадках дуже важливою діагностичною ознакою є наявність окремих 

бульбашок на структурі поверхні. Поверхня бульбашок здебільшого має блискучий 

вигляд. За допомогою мікроскопічних досліджень і за певного досвіду можна легко 

відрізняти магнетит-залізні СФ від чорних непрозорих скляних, оцінювати загальні 

зовнішні властивості, колір, прозорість, рельєф поверхні, форму агрегатів. Вивчення 

СФ у шліфах і аншліфах виявляє тільки основні риси внутрішньої будови – 

наявність скляної, металевої, оксидної фаз, наявність бульбашок. Натомість метод 

виявляється неефективним при вивчені СФ з непрозорого скла з мікрокристалічною 

оксидною фазою: це стосується ТМЗС-СФ, МЗ-СФ, СФ типу-ІІ. На рис. 3.1. показані 

мікрофотографії силікатних СФ які є яскравою ілюстрацією різноманіття кольору, 

морфології та деяких особливостей текстури та внутрішньої будови. 

 

3.1. Загальні морфологічні особливості сферул 

На рис. 3.2 зображені основні морфологічні типи СФ. Існує певна залежність 

між формою СФ та їхнім складом, деякі з форм притаманні тільки скляним СФ, інші 

тільки оксидно-металевим. 

Головні форми, що властиві різним типам СФ, зводяться до наступного. 

Сферична форма (рис. 3.2, а) є принциповою для усіх типів СФ, саме вона 

допомагає зовнішньо відрізнити їх у пробах від інших мінеральних утворень. 
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Рис. 3.1. Мікрофотографії силікатних СФ з різних регіонів України: 
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Продовження рис. 3.1: а – СФ з смарагдово-зеленого скла, с. Котовка, пліоцен; б – КС-СФ 

еліпсоїдальної форми, с. Котовка, пліоцен; в – краплеподібна КС-СФ, с. Котовка, пліоцен;              

г – фрагмент хвостової частини КС-СФ, с. Котовка, пліоцен; д-е – пухирчасті СФ з безколірного 

скла, проба А-638/І, с. Незвисько, алювіальні відклади р. Дністер; є – КС-СФ, білокоровицька 

світа; ж – СФ з прозорого безколірного скла, Карпати, площа Семаківська, св. 1, гл. 600-602 м, 

глини; з – АЗС-СФ, Перекальська ділянка, горбашівська світа; св. 49, гл. 149 м; и – СФ з 

пухирчастого скла, Передкарпатський прогин, св. Грудівська, гл. 1266 м, глини; і – КС-СФ, 

алювіальні  відклади р. Збараж, м. Гусятин, проба А-388/І; ї – МЗ-СФ з краплями скла на поверхні,           

Кіровоградсько-Смілянське поле експлозивних структур, св. 4056, гл. 83 м.; й-к – силікатні СФ, 

м. Львів, парк Стрийський, четвертинні відклади, гл.1м; л-м – КС-СФ, м. Львів, волинські верстви, 

сармат, глини; н-о – КС-СФ, Путринецька ділянка, Хмельницька обл., палеоген (?); п –ГК з 

алюміній-залізо-силікатного скла, с. Орховичі, Самбірський р-н, четвертинні глини; р – ГК з               

манган-силікатного скла з включенням сульфіду мангану, с. Любимівка, пліоценова 

червоноколірна глиниста формація  

 
Рис. 3.2. Основні морфологічні типи СФ 

 

Ступінь сферичності природних СФ іноді настільки високий, що їх майже 

неможливо утримати на поверхні скла, вони здатні котитися при найменших кутах 

нахилу поверхні. У техногенних СФ і СФ типу-ІІ ступень сферичності помітно 

менший і такого явища не спостерігається.  

Полісферичні агрегати - форма з’єднання декількох сфер (рис. 3.2, б-д), може 

реалізовуватись у різних кількісних та розмірних співвідношеннях. Характерно, що 

це явище не спостерігається у штучних СФ, які були отримані в результаті дії 
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електричної дуги на різні матеріали. Ймовірно, в природних умовах середовище 

було неоднорідним, можливо, явища турбуленції сприяли зіткненню окремих 

частинок в процесі їхнього застигання, можливо, і застигання було тривалішим. 

Полісферичні агрегати є унікальним типом, який був зустрінутий  винятково у 

пробах зі східного борту Білокоровицької структури (рис. 3.2, д). 

Еліпсоїд обертання є  по-суті результатом деформації сферичної форми, що 

найімовірніше трапляється при зміні параметрів оточуючого середовища за умови 

неповного застигання речовини (рис. 3.2, е). Форма притаманна для природних 

силікатних СФ, у меншій мірі – для рудних. Для останніх є характерним варіант 

еліпсоїда з провалом в центральній частині. Можливо, це є результатом контракції 

речовини при застиганні (рис. 3.2, є). 

Краплеподібна форма («tears drop») зустрічається у природних та 

експериментальних СФ (рис. 3.2, ж, і). Очевидно, має два можливих механізми 

утворення: перший – це аеродинамічне формування пластичної речовини, другий – 

це розтягування первинної сфери чи еліпсоїду на дві менші частини (рис. 3.3). 

Спочатку утворюється гантелеподібна форма, потім відбувається утворення двох 

крапель з витягнутими хвостами. Цікаво, що краплеподібна форма для рудних СФ 

приймає саме такі риси, як показано у розрізі на рис. 3.2, з, тут не трапляється форма 

з продовгастим хвостом.  

Гантелеподібна форма є перехідною формою перетворення сферичної форми 

на дві краплеподібні в процесі її розтягування (рис. 3.2, ї; рис. 3.3); в результаті 

може виникати веретеноподібна форма. Обидві форми притаманні природним 

силікатним СФ. Потрібно зауважити, що і тектити бувають гантелеподібної та 

краплеподібної форми достатньо великого розміру. Дрібні зустрічаються в Карській 

та Ілінецькій астроблемах та у кімберлітових структурах Якутії [1, 15]. 

Шоломоподібна форма з характерним отвором. Складно однозначно визначити 

– аеродинамічні чинники чи інтенсивна дегазація речовини зумовили утворення 

такої форми (рис. 3.2, з). Трапляється досить рідко в природних рудних МЗ-СФ. 

Півсфера з поверхнею причіплювання, яка відрізняється нерівним рельєфом, 

інколи з залишками сторонньої речовини (рис. 3.2, и). 
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Рис. 3.3. Динаміка і механізм утворення основних морфологічних типів, 

притаманних силікатним СФ; розмір частинок 1,5-4 мм (використані реальні 

екземпляри КС-СФ з Путринецької ділянки) 
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Можна досить впевнено стверджувати, що це є форма деформації при ударі СФ в 

тверду поверхню. Також вона була відтворена штучно в експериментально 

синтезованих СФ. 

Шлакоподібні уламки неправильної форми (ГК) мають характерну пухирчасту 

текстуру, розмір від перших міліметрів до декількох сантиметрів. Уламки скла 

можуть мати безпосередній зв'язок із СФ, спільно знаходитись і бути аналогічними 

за складом. На прикладі зразків високотитанового скла з вибухових структур можна 

спостерігати, що розмір СФ сягає 2 мм (трубки «Мрія», «Карпінська», дайки 

Щорсівської ділянки), при збільшені розміру частинки мають неправильну форму 

(рис. 3.4.), розмір може сягати 2 см. 

 

 

                     а                                    б                                          в 

Рис. 3.4. Шлакоподібні утворення флюїдизатно-експлозивного походження 

(розмір частинок 3-5 мм): 

а – пухирчасте високотитанове скло (ГК, пр. 189-А-1, трубка «Мрія», довжина 3,5 мм), б – Fe-скло 

з магнетитом (ГК, проба И-85, Гайворонський р-н, пліоцен, довжина 3 мм), в – магнетитова 

шлакоподібна частинка (глина, сармат, Львівська обл., розмір 2 мм) 

 

Візуально ГК можуть бути дуже подібними до мінералів. Наявність сферичних 

порожнин (бульбашок), скляний блиск і характерне сколювання можуть виказувати 

на належність до групи склоподібних часток. За складом шлакоподібні частинки 

можуть бути і рудними (магнетит-вюститовими), і силікатними. 

Кутасті кірочки, пластинки безпосередньо пов’язані із рудними СФ, часто 

мають слабо опуклу форму; утворюються, імовірно, внаслідок лущення з часток 

металу (рис. 3.5.) у процесі швидкого окиснення (горіння), складені, зазвичай, 

магнетитом. 
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                      а                                          б                                              в 

Рис. 3.5. Магнетитові кірки і пластинки експлозивного походження (розмір 

частинок 2-3 мм):  

а – проба И-41/2, Гайворонський р-н, пліоцен, бура глина; б – проба И-42/1, Гайворонський р-н, 

пліоцен, бура глина; в – проба И-34, с. Велика Гребля, Казятинський р-н, пліоцен (?) 

 

Дослідження різноманітного техногенного матеріалу показало, що утворення 

пластинчатих оксидних агрегатів пов’язане із швидким окисненням (згоранням) 

заліза. У деяких випадках майже уся магнітна фракція в пробах може складатись з 

різноманітних пластинчастих, шлакоподібних утворень з рідкісними СФ. Вочевидь, 

ці утворення є сингенетичними по відношенню до СФ, що надає їм статусу частинок 

пірогенного походження. 

Рудні циліндри, стрижні, дротоподібні утворення. Загадкова форма, яку важко 

пов’язати з процесом утворення СФ, але безумовно циліндричні частинки 

спостерігаються суто в асоціації з іншою експлозивною речовиною (рис. 3.6.). 

За складом можуть бути магнетитовими, сульфідними, металевими; вони не 

характерні для техногенних і експериментальних взірців. Можливо, ця форма 

пов’язана із здатністю металу у природі при певних умовах з критичними 

параметрами набувати видовжених форм – циліндра, прута і навіть дроту. Відомо, 

що складені золотом стрижні виявлені у балтських відкладах разом з іншими 

морфологічними типами. 
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           а                                        б                                          в 

Рис. 3.6. Стовбчасті рудні утворення (довжина 4-5 мм): 

а – магнетитові (проба А-1005/ІІІ); в – сплав Cu-Zn ( трубка «Мрія»,проба А-189); г – сульфідні 

(с.Путринці, проба А-603/ІІ) 

 

Окремо треба відзначити рідкісні випадки, коли на поверхні магнітних СФ 

можна спостерігати вплавлені гострокутні уламки мінералів (рис. 3.7.). В одному 

екземплярі СФ була встановлено, що впаяне зерно є кварцом.  

 

             

Рис. 3.7. СФ з вплавленими зернами мінералів з флюїдизатно-експлозивних 

відкладів вибухових структур Кіровоградсько-Смілянського поля (с.4056 пр. 83, 

діаметр СФ 0,5-0,8 мм) 

 

Потрібно зазначити, що описані вище основні форми виділення СФ не в змозі 

відобразити все можливе різноманіття їхніх морфологічних особливостей. Іноді на 

певних геологічних об’єктах СФ можуть виявляти унікальні морфологічні ознаки. 

Якщо, окрім морфології, використовувати і інші ознаки (розмір СФ, співвідношення 

різних типів), то можна сказати, що кожен об’єкт має свій унікальний набір СФ зі 

своїми специфічними рисами. 
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3.2. Особливості внутрішньої будови сферул 

Внутрішня будова СФ вивчалась у полірованих шліфах та аншліфах. Нижче 

наведені основні типи СФ за особливостями будови та складу (рис. 3.8.). 

 

 

Рис. 3.8. Внутрішня будова СФ (оксидна фаза – темно-сіре, металева фаза – 

сіре, порожнини – біле, скло-силікатна фаза – текстуроване сіре) 

 

Рудні CФ. Внутрішня будова рудних СФ (МЗ-СФ), зазвичай, є двошаровою: 

внутрішнє металеве ядро і зовнішня оксидна оболонка (рис. 3.8, а-з). У випадку, 

якщо ядро складається переважно з заліза, оболонка представлена магнетитом. 

Оксидна оболонка є полікомпонентним мінеральним агрегатом, до складу якого, 

окрім магнетиту, можуть входити вюстит, когеніт, гематит, мартит та скло [4]. 

Різноманіття внутрішніх структур рудних СФ полягає в різному співвідношенні 

складових – ядра та оболонки з різною кількістю і розміром порожнин (бульбашок). 

Для природних і експериментально отриманих СФ характерні різновиди з різним 
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ступенем окиснення: від металевих до суцільно магнетитових форм. Відтворюючи 

процес формування СФ в лабораторних умовах, було встановлено, що більшість 

СФ, отриманих в окислювальному середовищі, є магнетитовими, у 

відновлювальному – металевими, що є в принципі цілком логічним. Виходячи з 

цього, можна зробити досить обґрунтоване припущення, що первинним матеріалом 

при утворені СФ був розплавлений метал. Таким умовам якнайкраще відповідають 

флюїдизатно-експлозивні процеси мантійного походження. Це підтверджується і 

фактично – у взірцях СФ з Якутської провінції дуже висока складова частинка 

власне металу, у трубці «Мрія» (Західне Приазов’я) зустрічаються сульфідні СФ, 

частинки не окиснених, нестійких до кисню металів. З іншого боку, складно в 

цілому перенести цей механізм на процеси, що відбуваються за умов імпактного 

удару, за відсутністю відновлюваних умов, тим більше пристосувати явища 

конденсації металу з випареного стану [18].  

Двохфазні або гібридні СФ містять у складі одночасно силікатну і рудну фази. 

Співвідношення фаз може бути різноманітним (рис. 3.8, з-к). Окрім показаних на 

рисунку, сюди можна віднести ще декілька варіантів. Рудні СФ можуть міститись у 

більших за розміром уламках скла, можуть бути вкриті краплинами скла, і навпаки, 

трапляються скляні СФ вкриті тонкою оксидною чи металевою плівкою. 

Було досліджено скляні СФ, які були пронизані пилом з дрібних металевих кульок. 

Тут доречним було би зазначити, що і рудні СФ (МЗ-СФ) містять залишкове скло в 

інтерстиціях між скелетними та голчастими кристалами оксидів . 

Силікатні СФ типу-І, зазвичай, складені склом (рис. 3.8, і), можуть містити 

різні за розміром та загальним об’ємом бульбашки (див. розд. 4). Бульбашки можуть 

бути заповнені рідиною з газом (іноді під тиском нижче атмосферного) [15]. 

Природні скляні СФ часто складаються з прозорого скла з жовтуватим, зеленуватим 

та бурим відтінками різної інтенсивності. При сильній густині барвника вони стають 

непрозорими. Специфічні непрозорі СФ (ТМЗС-СФ) у великій кількості зустрінуті у 

кластитових фаціях трубки «Мрія». Вони складаються з непрозорої склоподібної 

речовини, більші за розміром приймають форму пухирчастих шлакоподібних 

уламків (рис. 3.8, к). З літературних джерел відомо, що силікатні СФ можуть 
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містити мікроліти, а також голчасті, скелетні, снопоподібні кристали олівіну, 

гранату, піроксену, кристобаліту, перовскіту, шпінелі, хроміту [55, 58]. 

Силікатні СФ та ГК типу-ІІ (див. розд. 4). СФ цього типу можуть мати як 

природне походження, так і техногенне. Характерні силікатні СФ можна 

спостерігати у вугільних шлаках та попелі вогнищ. Вони складаються зі 

склоподібного неоднорідного матеріалу, колір від бурого, чорного до білого, 

непрозорі, мають збільшену пористість (рис. 3.8, л).  

Сульфідні СФ іноді зовнішньо важко відрізнити від рудних магнетитових; 

їхньою характерною формою є сферична або близька до сферичної неправильна 

форма, незначна кількість внутрішніх порожнин має неправильні обриси. 

Сферичні агрегати осадово-хемогенного, біогенного генезису. Різноманітні за 

складом сферичні утворення, що мають не ендогенну природу – пізоліти, ооліти та 

ін. За внутрішньою будовою вони легко відрізняються від «високотемпературних» 

СФ за повною відсутністю бульбашок та специфічних морфологічних ознак. Окрім 

сферичності, наявні характерні внутрішні структури – радіально-променева, 

концентрично-зональна, як, наприклад, у рудних агрегатів з Нікопольського 

родовища (рис. 3.8, м). Близьку до сферичної форму мають пізоліти розміром від 

10 мм і менше, які зустрінуті у породах Зеленогайської кільцевої структури 

(Кіровоградський блок УЩ); вони складені бурими гідроксидами заліза та 

сидеритом (див. розділ 5) і мають концентрично-зональну будову. Їхнє походження 

проблематичне, хоча структурні ознаки свідчать на користь осадово-хемогенного 

генезису. Аналогічні утворення встановлені автором у структурі взірців 

кімберлітової брекчії з трубки «Мір», а також описані С. Хагерті у Південно-

Африканських кімберлітах [89]. 

 

Висновки 

1. Морфологічні особливості силікатних та рудних СФ типу-І свідчать, що їхнє 

формування відбувалось у флюїдному середовищі, за умов стрімкого 

охолодження (загартовування). Що стосується СФ типу-ІІ, їхнє формування 
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також пов’язане з умовами порівняно вільного середовища, оскільки вони мають 

тенденцію набувати сферичну форму, зумовлену дією сил поверхневого натягу.  

2. Форма СФ залежить від складу, а точніше – від фізичних властивостей 

розплавленої речовини та від розміру часток. Так ТМЗС-СФ при збільшені 

розміру більше 1.5 мм набувають неправильної пластичної форми, іноді 

трапляються кутасті фрагменти такого ж складу. Таким чином, поняття 

«сферула» є дещо відносним.  

3. Краплеподібна форма зумовлена не аеродинамічними причинами, як вважається 

деякими дослідниками, а є наслідком розпилення (диспергації) тягучого 

розплаву. 

4. Дослідженнями встановлено, що у багатьох випадках МЗ-СФ та ТМЗС-СФ є 

дуже близькими генетично та досить часто утворюють гібридні СФ, де наявні 

водночас і силікатна, і металева, і оксидна фази. 

5. Морфологічні особливості СФ та внутрішня будова свідчать, що вихідним 

матеріалом була не тверда речовина а високотемпературний силікатний, або 

металевий розплав, що суперечить космічній теорії їхнього походження. 

Жодного разу у СФ типу-І нами не було зафіксовано залишків первинної 

кристалічної речовини метеоритного чи земного походження. 

6. Досить часто СФ з окремих геологічних об’єктів демонструють комплекс 

власних специфічних морфологічних ознак. 
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РОЗДІЛ 4 

ГЕОХІМІЧНІ, МІНЕРАЛОГІЧНІ ТА СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ 

ЕКСПЛОЗИВНИХ ЧАСТИНОК 

 

4.1. Особливості хімічного і мінерального складу сферул та гіалокластів 

У світовій літературі традиційно усі СФ за складом поділяють на два головні 

класи: рудні (І-тип) і силікатні (G-тип) [51, 52], хоча дослідження засвідчили, що 

зазвичай вони трапляються разом й часто утворюють гібридні гетерофазні типи 

(рис. 4.1, а) [7, 11]. Не виникає сумніву, що вони є продуктом спільних геологічних 

процесів, тому поділ СФ на силікатні і рудні є досить умовним. На перших етапах 

вивчення СФ запропонована дещо інша – не генетична класифікація, але як 

показали подальші дослідження, вона усе ж має певний генетичний підтекст. 

Геохімічні та мікроструктурні дослідження ґрунтуються на даних 

мікроаналітичного вивчення складу СФ та ГК з низки характерних геологічних 

об’єктів України, а також Архангельської та Якутської алмазоносних провінцій. 

У сферу вивчення також залучено специфічні шлакоподібні уламки (ГК) 

невизначеного походження, що зрідка трапляються в різних місцях, переважно в 

четвертинних і кайнозойських відкладах. Як і СФ, ці утворення складені з 

переплавленої речовини, відрізняються більшим розміром і не мають сферичності. 

Завдяки силам поверхневого натягу СФ здатні досягати розміру 2 мм; зі 

збільшенням маси речовини вони набувають неправильної форми, тому їх можна 

вважати об’єктами одного порядку. Додатково проаналізовано частинки 

техногенного походження (вугільний шлак, залишки вогнища) і вулканічного скла. 

Загалом досліджено понад 700 частинок ендогенного походження – СФ, ГК, 

самородних металів та супутніх мінералів. 

Аналіз результатів мікроаналітичного дослідження засвідчив, що за комплексом 

структурних ознак і особливостями хімічного складу всі СФ можна розділити на дві 

головні групи (тип-І і тип-ІІ).Основною загальною особливістю СФ типу-І є 

гомогенність і однорідність складу. Це характерно і для силікатної фази (скло), і для 
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рудної (рис. 4.1, а, б). У склі може бути наявна кристалічна новоутворена фаза 

швидкого росту. 

 
 

Рис. 4.1. Внутрішня будова і склад СФ за даними мікроаналітичного дослідження 

(а–г) та морфологія різних типів СФ (д–є):  

а – гетерофазна ТМЗС-СФ з фрагментом рудної магнетитової фази (проба А-693/ІІ, Путринецька 

ділянка); б – КС-СФ з вкрапленням самородного заліза (проба ВГ-1/І, с. Казавчин); в – СФ типу-ІІ 

з Na-силікатного скла з включеннями кварцу й самородного заліза; г – СФ типу-ІІ, основна маса 

представлена склом різноманітного складу з включеннями зерен кварцу і плагіоклазу; д –     

ТМЗС-СФ (трубка «Мрія», проба 189-А-1); е – КС-СФ гантелеподібної форми (проба А-603/ІІ,); є 

– СФ тип-ІІ (проба И-49, с. Котовка, пліоцен) 

 

У СФ типу-ІІ типовою є невитриманість складу скла в межах одного об’єкту 

(див. рис. 4.1, в, г), наявність оплавлених часток мінералів (кварц, плагіоклаз), 

інколи можна спостерігати агрегат із дуже дрібної суміші скла та рудної речовини. 

СФ типу-І мають тенденцію утворювати правильну сферичну форму та її похідні: 

еліптичну, гантелеподібну (рис. 4.1, д, е). Ступінь сферичності СФ другої групи 

значно менша (рис. 4.1, є). Тип-І наявний у всіх геологічних вікових рівнях, другий 

– здебільшого притаманний четвертинним відкладам, зрідка трапляється у 
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неогенових та давніших верствах. Нещодавно частинки такого типу були виявлені 

автором в породах Зеленогайської кільцевої структури, у відкладах стрийської світи 

Карпатського регіону, на Львівському плато у мергелі маастрихтського віку та у 

глинистих відкладах болотного вулкану «Старуня». Очевидно, що СФ типу-І та 

типу-ІІ формувались за різних фізико-хімічних умов і різного первинного джерела 

речовини.  

За хімічним складом СФ першої групи (тип-І) можна поділити на два основних 

найпоширеніших підтипи: кальцій-силікатні КС-СФ та титан-манган-залізо-

силікатні ТМЗС-СФ (табл. 4.1.). Висококальцієве скло звичайно прозоре, 

жовтуватих, коричневих, зелених відтінків. За формою КС-СФ можна дійти 

висновку, що розплавлене скло мало низьку в’язкість і було тягучим. 

Високотитанове скло темних відтінків непрозоре, здатне утворювати більші за 

розміром пухирчасті частинки неправильної форми. Цей тип СФ безпосередньо 

пов’язаний з залізними і магнетит-залізними СФ (З-СФ, МЗ-СФ), часто вони 

утворюють гібридні двофазові агрегати. Скло може бути гомогенним, а може 

утворювати симплектит зі скла і рудних мінералів таких як: ульвошпінель, 

армолколіт, пірофаніт, ільменіт, рутил. На рис. 4.2. показано залежність 

кристалізаціїї певного типу мінералу від співвідношення вмісту титану і заліза у склі 

СФ. Якщо домінує титан, то спостерігається наявність голчастих кристалів 

ільменіту та пірофаніту, якщо елементи представлені у близьких пропорціях – 

відбувається кристалізація ульвошпінелі. 

Порівняльний аналіз хімічного складу СФ із геологічних формацій України, СФ 

із кімберлітів Якутської алмазоносної провінції та СФ флюїдизатно-експлозивного 

походження Камчатського регіону дав змогу виявити аналогічну картину (рис. 4.3.) 

– наявність СФ двох серій хімічного складу – висококальцієвої та високотитанової. 

Схожа ситуація описана І.І. Чайковським та інш. [125], обидві типи СФ виявлені у 

складі алмазоносних вішерітів Урало-Тиманської провінції. Г.Т. Скублов додатково 

виділив групу високомагнієвих та високоманганових СФ [126]. 
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Таблиця 4.1. 

Вміст основних елементів у склі СФ першого типу (тип-І), мас. % 

Компо- 

нент 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

SiO2 43,33 43,12 42,78 41,42 43,44 43,29 58,58 43,03 43,25 

TiO2  0,20 0,28 0,34 0,19 0,31 0,96 0,56 0,62 

Al2O3 7,85 7,75 7,83 7,46 5,85 6,14 22,42 10,98 10,75 

Fe2O3 0,84 0,98 0,99 0,73 0,95 0,89 11,95 2,54 2,72 

MnO 0,66 0,51 0,73 0,78 1,00 1,12    

MgO 4,14 4,18 3,95 4,21 3,83 3,74 1,21 16,50 16,30 

CaO 38,32 38,64 38,75 40,71 40,99 40,79 1,50 22,80 22,83 

Na2O 0,87 0,85 0,81 0,82 0,56 0,54 0,71 0,46 0,42 

K2O 0,94 0,97 0,98 0,69 0,63 0,61 2,68 3,16 3,17 

SO3 2,77 2,79 2,90 2,84 2,57 2,58    

 
Компо-

нент 
10 11 12 13 14 15 16 17 

SiO2 74,01 37,56 43,49 46,28 47,86 46,85 50,33 52,01 

TiO2  0,31 0,56 0,57 0,34 0,84   

Al2O3 1,36 8,24 19,83 18,89 10,71 13,88 8,29 7,40 

Fe2O3 0,18 0,66 1,14 0,84 0,73 6,97   

MnO  1,01 0,27 0,17 1,24 0,20 7,82 9,30 

MgO 3,70 1,80 1,44 1,33 3,18 6,79 5,71 5,07 

CaO 7,62 45,68 32,58 30,98 33,38 20,25 19,76 18,28 

Na2O 12,7 0,44 0,10 0,16 0,19 3,20 1,39 1,44 

K2O 0,05 0,52 0,09 0,09 0,12 1,03 2,86 3,11 

P2O5  0 0,32 0,54 0    

SO3 0,36 3,77 0,18 0,13 2,28  2,46 2,20 
 

Компо- 

нент 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 

SiO2 27,46 26,41 41,26 23,03 22,89 23,16 52,25 51,93 59,80 

TiO2 27,11 28,23  7,40 7,30 7,50 2,87 2,73 1,72 

Al2O3 4,98 5,03 11,55 7,70 7,86 7,53 12,36 12,25 8,78 

Fe2O3 10,88 10,38 16,19 3,27 3,28 3,45 14,73 15,03 0,54 

MnO 19,10 19,35  4,15 4,09 4,10 0,28 0,32 0,28 

MgO   0,72    5,20 5,07 0,46 

CaO 6,62 6,82 22,61 42,51 42,45 43,55 9,01 9,39 7,68 

Na2O 1,22 1,26 0,30    2,49 2,41 17,30 

K2O 2,13 1,90 0,49    0,81 0,86 1,91 

P2O5   6,87      0 

SO3         0,33 

F    11,90 12,10 10,70    

 

П р и м і т к и: 1–3 – с. Путринці, проба А-603/2; 5, 6 – с. Казавчин, проба ВГ-1/1; 7–9 – с. 

Водники, проба И-66; 10–14 – с. Орховичі, проба А-927; 15 – с. Котовка, проба И-57; 16, 17 – м. 

Севастополь, проба А-924/4; 18, 19 – проби зі св. Бориня-3 (Львівська обл.); 20 – с. Іване-Золоте, 

р. Луга, проба А-695; 21–26 – Білокоровицька структура (Волинський блок): 21–23 – проба 1406/3; 

24, 25 – проба 1409/2; 26 – проба 1409/4. Сірим кольором тут і далі у таблицях позначено харак-

терний високий вміст елементів у СФ 

 



61 

   

 

Рис. 4.2. Характерні форми виділення кристалів оксидів титану, мангану та 

заліза у ТМЗС-СФ. Залежність типу мінералів кристалічної фази ТМЗС-СФ від 

співвідношення титану та заліза у складі скла. 

 

 

 
 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

Рис. 4.3. Розподіл складу скла досліджуваних силікатних СФ та ГК типу-І 

України (1), силікатних СФ із кімберлітів Якутської алмазононосної провінції (2) [1] 

та силікатних СФ з вулкана Баранського, п-ів Камчатка (3) [4] 

 

З іншого боку, ці типи є унікальними щодо складу скла СФ з відомих 

геологічних об’єктів світу, а також імпактного скла і скла тектитів (табл. 4.2.), 

оскільки характеризуються аномально високим вмістом титану і мангану, або 
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кальцію. Високотитанове скло (вміст Ti – до 10 %) визначили в окремому випадку в 

лампроїтах Австралії [127]. 

Таблиця 4.2. 

Склад СФ і подібних утворень з різних регіонів світу, мас. %  

Компо-

нент 
1 2 3 4 5 6 7 

SiO2 43,33 27,46 12,77 39,74 37,10 81,31 72,10 

TiO2 0,27 27,10 25,94 0,60 23,10 0,53 0,63 

Al2O3 7,85 4,98 4,89 11,41 5,90 10,96 9,14 

Cr2O3 0 0 0,09 0,32 0,02 0 0 

FeO 0,84 10,90 38,00 2,34 11,40 2,43 8,59 

MnO 0,66 19,10 9,23 1,98 11,20 0 0 

MgO 4,14 0 4,00 1,01 3,80 0,53 4,75 

CaO 38,30 6,62 0,14 38,00 3,50 0,50 1,10 

Na2O 0,87 1,22 1,25 0,93 3,20 1,50 1,00 

K2O 0,94 2,13 1,33 0,74 5,40 2,17 1,75 

 

Компо-

нент 
8 9 10 11 12 13 

SiO2 68,70 41,30 47,00 48,30 73,00 49,54 

TiO2 0,63 4,60 0,18 0,11 1,20 1,05 

Al2O3 13,30 4,90 3,42 2,42 13,00 22,53 

Cr2O3 0 0 0 0,53 0 0 

FeO 6,33 11,10 10,50 6,60 2,40 1,70 

MnO 0 0 0,27 0,32 0,20 0,88 

MgO 3,82 5,10 35,50 30,10 0,20 2,25 

CaO 3,74 6,80 2,97 1,48 2,10 3,22 

Na2O 0,92 2,40 0 0 0,50 0,62 

K2O 2,00 18,7 0 0 5,50 2,93 

П р и м і т к и: 1–4 – скляні СФ: 1 – район с. Білокоровичі, 2 – св. Бориня-3, гл. 2480 м, 3 – 

півострів Камчатка [4], 4 – Якутія, трубка “Мир” [1]; 5 – шлакоподібне скло, трубка “Мир” [1]; 6 – 

мікротектити, шт. Техас, США [58]; 7 – мікроіргізити, кратер Жаманшин [59]; 8 – тектити, 

Індійський океан, матеріали Б. Гласса; 9 – включення скла в алмазі [128]; 10, 11 – СФ з льодовика: 

10 – Антарктида [64], 11 – о. Нова Земля [52]; 12 – СФ з поверхні Місяця [86]; 13 – шлак вугілля. 

 

На окремих об’єктах були виявлені СФ першого типу, що мають або перехідний 

склад між високотитановим і висококальцієвим, або специфічний склад – алюміній-

силікатний, алюміній-залізо-силікатний (ЗАС-СФ), магній-силікатний, лужно-

силікатний. Звичайно вони поширені разом з двома головними типами. Такі СФ 

були виявлені у алмазоносних відкладах східного борту Білокоровицької структури 

(табл. 4.3.), у породах воротищенської світи Передкарпатського прогину, серед 

флюїдизатно-експлозивних утворень Захарівскої ділянки Кіровоградського блока 

УЩ, у туфах горбащівської (перекальської) світи Волині (св. 49, гл.196м). 

У білокоровицьких утвореннях (св. 1406, проба 1406/3) виявлено СФ з високим 
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вмістом фтору, %; F – 10, Si – 22, Ca – 43. Також АЗС-СФ були встановлені у пробах 

з золоторудного родовища Тонкотрум (Гана), кімберлітової трубки «Карпінська-1» 

(Архангельська провінція). 

Таблиця 4.3. 

Хімічний склад силікатних СФ з порід білокоровицької світи 

Номер 

проби 
SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 MnO MgO CaO Na2O K2O F Сума 

1409/4 59,8 1,72 8,78 0,54 0,28 0,46 7,68 17,26 1,91 0 98,43 

1406/3 

23,0 7,40 7,70 3,27 4,15 0 42,51 0 0 11,94 100,00 

22,9 7,30 7,86 3,28 4,09 0 42,45 0 0 12,14 100,01 

23,2 7,50 7,53 3,45 4,10 0 43,55 0 0 10,73 100,02 

52,3 2,87 12,36 14,73 0,28 5,20 9,01 2,49 0,81 0 100,00 

51,9 2,73 12,25 15,03 0,32 5,07 9,39 2,41 0,86 0 99,99 

1408/2 62,1 1,47 16,72 7,60 0 2,28 3,27 2,09 5,38 0 100,87 

1409/3 

22,7 34,06 7,95 11,01 13,86 4,63 1,07 2,13 5,80 0 103,19 

17,8 45,65 9,46 10,58 12,46 6,50 0,99 1,05 1,98 0 106,45 

24,0 41,02 6,32 10,74 9,54 2,98 5,58 1,99 2,38 0 104,51 

37,7 1,03 34,40 6,09 0 5,88 0,98 2,61 0,72 0 89,36 

            

 

Трапляються окремі знахідки СФ і зовсім екзотичного складу. Так у пробах з 

кімберлітової брекчії трубки «Карпінська-1» було діагностовано СФ, що складається 

з чистого оксиду алюмінію, тобто корундового скла (Т
0
 пл. 2054 

0
С). СФ з високим 

вмістом барію (16,5%) була встановлена у маастрихтських мергелистих глинах 

(Львівське плато). 

МЗ-СФ є найпоширенішим типом СФ. Зазвичай вони мають двошарову будову: 

внутрішнє ядро складене самородним залізом та магнетитова оксидна оболонка, 

дуже поширені власне магнетитові різновиди, рідкіснішими є чисто залізні СФ. 

Дослідження показали, що у випадках коли МЗ-СФ наявні у складі речовини з 

встановленим експлозивним походженням вони завжди асоціюють з ТМЗС-СФ, або 

утворюють двофазові СФ. Натомість ТМЗС-СФ зазвичай містять залізні хондрули, а 

при великих збільшеннях навіть гомогенні скляні СФ показують наявність 

емульсійного вкраплення самородного заліза. Таким чином, з генетичної точки зору 

це є по суті єдиний тип СФ. З іншого боку безумовно МЗ-СФ утворюються при 

згоранні космічної речовини у верхніх шарах атмосфери, а також як продукт 

техногенної діяльності людини, наприклад, при цементному виробництві. 

Дослідженнями встановлено, що МЗ-СФ достеменно експлозивного глибинного 
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походження мають консервативний склад; дуже часто це чисте залізо                        

(у межах чутливості приладу), або залізо чи оксид заліза з незначними домішками 

Cr, Ti, Cu, Mn. Оксиди СФ з ґрунту, четвертинних відкладів, а також техногенні 

вміщують значно ширший спектр різноманітних домішок, характерна наявність 

оксидів фосфору та сірки, а також натрію та калію (рис. 4.4.). 

 

 

Рис. 4.4. Діаграма, характерної відмінності у складі оксидів рудних СФ           

(по осі ординат номери аналізів): ряд 1 – техногенні СФ, СФ проблемного 

походження з четвертинних відкладів; ряд 2 – ендогенні МЗ-СФ 

 експлозивного походження 

 

Аналіз власних та літературних даних щодо складу МЗ-СФ показав, що за 

елементами-домішками їх можна поділити на дві групи: перша група містить у 

складі хром та марганець, друга – нікель та кобальт. Можливо, що СФ першої групи 

є ендогенними, оскільки хром та марганець вважаються телуричними елементами; 

друга група може мати космічне походження. Про це свідчить наявність 

індикаторного елемента кобальту. Треба зауважити, що це є попередній висновок, 

що потребує ретельнішої перевірки. 

У СФ другої групи (тип-ІІ) склад скла достатньо змінний, однак головно залізо-

алюмінієвий, що однозначно відрізняє їх від СФ першої групи (табл. 4.4.; рис. 4.5.). 

Зовсім відмінні показники складу скла можна простежити в межах одного зерна. 
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Близьким за складом виявилось скло зі шлаків, які утворилися внаслідок горіння 

кам’яного вугілля.  

Таблиця 4.4. 

Склад скла СФ типу-ІІ, мас. % 
 

Компо-

нент 
1 2 3 4 5 6 7 

SiO2 47,02 46,78 46,78 34,63 53,33 44,57 50,29 

TiO2 0,74 1,40 1,09 0,88 1,44 0,84 0,81 

Al2O3 25,60 27,10 26,60 23,20 26,70 19,90 13,90 

Fe2O3 10,12 12,91 8,50 34,51 4,66 13,30 20,86 

MnO      0,37 0,50 

MgO  3,40 5,67 0,48 3,89 2,38 4,03 

CaO 12,80 5,64 9,37 0,60 6,70 15,90 5,60 

Na2O 2,04 0 0,70 2,90 0,61 0,30 1,68 

K2O 1,67 2,53 0,86 2,00 2,10 1,42 1,78 

P2O5  0,26 0,46   0,98 0,55 

SO3     0,54   

 
Компо-

нент 
8 9 10 11 12 13 14 

SiO2 20,87 53,07 57,59 18,06 25,32 43,11 67,26 

TiO2 0 0,59 0,63 0,88 1,06 0,39 0 

Al2O3 0,99 20,80 22,40 6,66 12,50 30,90 18,20 

Fe2O3 76,34 19,70 7,34 64,35 29,76 11,28 1,39 

MnO    2,83 20,56 0,15 0 

MgO 0,12 0,81 0,74 1,03 1,65 10,50 0 

CaO 0,89 2,57 5,82 2,33 2,85 0,41 0,21 

Na2O 0,20 0,66 1,93 0,14 0,45 3,01 12,70 

K2O 0,48 1,73 2,99 1,02 1,81 0,08 0,07 

P2O5   0,53 2,51 2,21 0,17 0,13 

SO3    0,18 1,07 0 0 

П р и м і т к и: 1 – с. Путринці, проба А-603/2; 2–4 – с. Котовка: 2, 3 – проба И-57, 4 – проба 

И-54; 5–7 – с. Тарнава, проба А-1005/1; 8–10 – с. Казавчин, проба ВГ-1/1; 11–14 – с. Бандурове, 

проба И-42/5 

Методами рентгеноструктурного та мікроаналітичного аналізів у ТМЗС-СФ з 

лампроїтової трубки «Мрія» (Західне Приазов’я) та лампроїтів Щорсівської ділянки 

(Кіровоградський блок УЩ), а також з інших експлозивних структур і 

стратиформних утворень, що містять експлозивний матеріал, визначені армолколіт, 

пірофаніт, ульвошпінель, рутил. Зазначимо, що армолколіт визначали й раніше – він 

є характерним мінералом подібних утворень, а пірофаніт виявлено вперше.       

У КС-СФ різновидах також встановлено вміст кристалічної фази представленої 

силіманітом. Низку специфічних мінералів виявлено у шлакоподібних утвореннях з 

четвертинних відкладів Білорусі та Нагольного кряжу (с. Мала Тарасівка): 

плагіоклаз, Mg-Mn-вюстит, самородне залізо, ферипериклаз(?), магномагнетит, 
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мервініт, монтичеліт, портландит, інтерметалеві сполуки. Скло висококальцієвого 

складу містить монтичеліт, характерний для кімберлітів.  

 
Рис. 4.5. Положення фігуративних точок складу СФ різного типу на бінарній 

діаграмі(Al2O3+Fe2O3+FeO) – (CaO+TiO2): 

1–3 – СФ: 1 –  типу-І, 2 – типу-ІІ, 3 – з попелу вогнища; 4 – шлак кам’яного вугілля; 5 – вулканічне 

скло, Камчатка; 6 – металургійний шлак; 7 – СФ з вулкана Баранського, Камчатка [4];  8 – СФ з 

кімберлітових трубок Якутії [1]; 9–12 – шлакоподібні утворення (ГК) невизначеного походження: 

9 – с. Нагольна Тарасівка, Донбас; 10 – м. Новогрудок, Західна Білорусь, взірець А-107/1; 11 – 

с. Ганнівка, Криворіжжя, взірець А-129; 12 – Черкаська обл., взірець А-124; 13–15 – середній склад 

гірських порід [129]: 13 – кімберлітів, 14 – осадових порід, 15 – вивержених порід 

Загалом для СФ і близьких утворень з експлозивних структур території України 

типовою є специфічна мінеральна асоціація (табл. 4.5.), у якій найбільше поширені 

мінерали титану з високим вмістом мангану. Аналогічну ситуацію зафіксовано у СФ 

з кімберлітів Якутської алмазоносної провінції і туфоїдних верств Камчатського 

регіону. Зазначимо про існування певної асиметричної ситуації – СФ, описані на 

території України, не містять ні олівіну, ні піроксену. З іншого боку, ці мінерали є 

звичайними у СФ G-типу, значно поширених у світі: у палеогенових відкладах 

Атлантики й Карибського басейну [61], у палеоценових відкладах Гренландії [63], у 

льодовиках Антарктиди [64] і Нової Землі [65]. 

На підставі порівняння комплексу характерних ознак СФ двох основних груп 

можна впевнено стверджувати, що для утворення СФ першої групи потрібний 

достатній об’єм однорідної за складом розплавленої речовини з досить високою 

температурою. Зазначимо, що на останніх стадіях виробництва звичайного скла 
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температуру підвищують на  600 °С вище температури плавлення для утворення 

однорідного рідкого розплаву й виходу газів. 

Таблиця 4.5. 

Мінерали у склі СФ з експлозивних структур та осадово-пірокластичних відкладів 

України 

Район, 

породи 

Тип силікатного скла, що 

містить мінеральні 

включення 

Номер проби, 

взірця, 

свердловини  

Мінерали 

Неоген-четвертинні 

відклади, с. Нагольна 

Тарасівка, Донбас 

Шлакоподібне скло  

(Са – 40–60 %)  
71/15-17 Mn-вюстит, апатит  

Балка Недавнюкова Шлакоподібне скло А-129 Вюстит  

Четвертинні піски, 

галька, м. Новогрудок 

Гродненської обл., 

Білорусь 

Шлакоподібне скло  

(Са – 30–50 %)   
А-107/І 

Плагіоклаз, Mg-Mn-

вюстит, самородне 

залізо, ферипериклаз?, 

магномагнетит, 

мервініт, монтичеліт, 

портландит, 

інтерметалеві сполуки 

(?) 

Колювіальні відклади, 

с. Путринці, 

Ізяславський р-н 

СФ, складені прозорим 

склом жовтувато-бурого 

кольору (Са – 40 %)  

А-603 
Самородне залізо 

(емульсійне), силіманіт 

Палеогенові верстви, с. 

Бориня Турківського р-

ну Львівської обл. 

Непрозоре шлакоподібне 

темне скло 

св. Бориня-3, 

гл. 2 475 м 
Cr-Ti-Mn шпінель 

Східний борт 

Білокоровицької 

структури, 

Житомирська обл. 

СФ, складені напів-

прозорим темно-бурим 

склом 

св. 1406, 

проба 1406/3 

Магнетит, самородне 

залізо 

Лампроїтова трубка 

«Мрія», Західне 

Приазов’я 

СФ та шлакоподібні 

уламки, складені непро-

зорим темним 

високотитановим склом  

А-189/1 

Пірофаніт, армолколіт 

Лампроїтові дайки  

Щорсівської ділянки, 

Кіровоградська обл. 

Шлакоподібний уламок 

темного непрозорого 

високотитанового скла  

С-001 

Кімберлітові брекчії, 

Східне Приазов’я [15] 

Непрозорі шлакоподібні 

частинки 
  

Ульвошпінель, 

ільменіт, армалколіт, 

рутил, олівін, вюстит, 

самородне залізо 

Бовтиська кільцева 

структура [15] 

Прозорі шлакоподібні 

частинки  
  

Перовскіт, муасаніт, 

силіциди заліза, 

самородне залізо, 

оксиди титану 

Непрозорі шлакоподібні 

частинки  
  

Гіперстен, плагіоклаз, 

калішпат 

Білилівська (Західна) 

кільцева структура 

[14] 

Загартовані частинки, 

складені склом зі скелет-

ними кристалами рудних 

мінералів 

  

Mn-армолколіт, 

ульвошпінель, вюстит, 

ільменіт, самородне 

залізо 

Пліоценові туфогенні 

верстви, с. Любимівка 

Зеленкуваті шлакоподібні 

частинки  
А-924/4 Сульфід манґану 
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Про високу температуру розплаву свідчать наявність у ньому заліза в рідкій формі й 

те, що сам розплав був дуже рідким, щоб зумовити утворення мікроскопічних 

краплинок. За допомогою фазових діаграм І.І. Чайковським [125] було показано, що 

утворення розплавів скла СФ титанової і кальцієвої серії (ТМЗС-СФ, КС-СФ) 

відбувається за 1500
0
С-2000

0
С. Ідеальна сферична форма СФ першої групи є 

ознакою того, що вони формувалися й застигали у флюїдному середовищі. 

Дуже інформативним виявився аналіз флюїдної складової СФ першого типу з 

вибухових структур [15, 42]. З’ясовано, що ступінь відновленості флюїду завдяки 

високому вмісту водню й метану, порівняно з вуглекислим газом, вищий, ніж в 

алмазах найглибиннішого походження. Це доводить, що агентами формування 

первинного розплаву були глибинні мантійні флюїди. З іншого боку це відкидає 

можливість походження СФ внаслідок імпактного удару. Удар імпактора не може 

перетворити летку складову порід мішені (звичайних гірських порід) на водень і 

метан. Дуже важливим є також факт, що у складі флюїдної фази майже нема води. 

Таке явище у природі рідкісне й зафіксоване тільки у склі тектитів [115]. 

Незвичайне явище властиве КС-СФ – об’єм включень більший, ніж об’єм газу, 

що міститься в них; це можна пояснити дуже великою швидкістю застигання скла 

[15]. Ще одна особливість КС-СФ – різноманіття форми: окрім сферичної, досить 

часто трапляються еліптична, гантелеподібна, форма веретена і колби. 

ТМЗС-СФ є консервативнішими щодо форми і здебільшого сферичні. Стосовно 

краплеподібної форми, існує загальноприйнята думка, що вона зумовлена 

аеродинамічними чинниками (aerodynamically shaped). У нашому випадку під час 

аналізування всієї сукупності форм виявлено, що це тільки різновид перерозвинутої 

гантелеподібної форми, яка утворилася внаслідок розтягування крапель тягучої 

речовини. 

Як бачимо, весь комплекс структурних та геохімічних даних переконливо 

свідчить про ендогенну природу СФ першої групи, що підтверджене виявленням їх 

у глибинних експлозивних породах кімберлітового й лампроїтового типу. 

У перевідкладених товщах силікатні СФ завжди наявні в асоціації з глибинними 
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високопараметричними мінералами експлозивного походження, а також з 

унікальною групою СФ з самородних металів та інтерметалевих сплавів.  

Склад вивчених СФ різко відрізняється від основної маси, описаної у 

літературі, з одного боку (табл. 13). З іншого боку, він є тотожним складові СФ з 

кімберлітів Якутської алмазоносної провінції [1], кімберлітової трубки «Катока» 

(Ангола) [6, 9], кімберлітової трубки «Карпінська-1» Архангельської алмазоносної 

провінції. Склад флюїдної фази СФ має різко відновлювальні властивості, що 

свідчить про їхнє мантійне походження. 

Вивчення СФ та шлакоподібних часток (ГК) другої групи (тип-ІІ) пов’язане с 

певними труднощами. Вони мають складну внутрішню будову: фактично це меланж 

зі скла змінного складу, розпилених рудних мінералів (магнетит) і по-різному 

оплавлених мінералів. Кожному екземпляру притаманна неповторна внутрішня 

будова. Зазначимо, що в літературних джерелах немає ніяких даних про СФ такого 

типу.  

Наразі отримані результати поки що не дають змоги виконати довершену 

класифікацію таких СФ. Найлогічнішим видається припущення, що це оплавлені 

уламки гірських порід і матеріалу ґрунту. Частина СФ типу-ІІ подібна до СФ і 

близьких до них шлакоподібних уламків, які виявлені у шлаку, що залишається 

після згорання кам’яного вугілля, та попелі багаття. Цей факт і те, що вони дуже 

поширені у поверхневих відкладах, спонукають до думки, що такі утворення можуть 

мати як природне, так і техногенне походження.  

Водночас низка чинників усе таки свідчить на користь їхнього природного 

походження. Насамперед, це рівномірне поширення по площині з приблизно 

однаковими показниками вмісту. Найбільша концентрація МЗ-СФ і шлакоподібних 

частинок типу-ІІ тяжіє до певних, а саме – глинистих відкладів. СФ типу-ІІ досить 

часто асоціюються з СФ типу-І, гранатом, ставролітом, подекуди – хромдіопсидом, 

муасанітом, олівіном, самородними металами та уламками ультраосновних порід. 

Ці мінерали виділяються більшим розміром і повною відсутністю слідів обкатаності.  

Загалом є підстави припускати, що походження СФ типу-ІІ певним чином 

пов’язане з експлозивними процесами. Наприклад, вони могли утворитися внаслідок 
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глобальних лісових пожеж, спричинених ендогенним катастрофізмом, або бути 

акцидентальним оплавленим матеріалом зі стінок експлозивних каналів. Наявність 

шлакоподібних часток (ГК) типу-ІІ у глинистих покладах болотного вулкану 

натякає на імовірність формування ГК внаслідок горіння природних газів. До речі, 

встановлено їхню наявність і в болотних вулканах інших нафтоносних провінцій 

[130]. 

Імовірність формування ГК у процесі переплавлення речовини осадового 

походження ілюструє комплекс ГК типу-ІІ у глинах стрийської світи (с. Тарнава). 

Серед них ми можемо спостерігати поступовий перехід від повністю переплавлених 

частинок, через такі, що можуть мати різне співвідношення скла та первинних 

мінералів, до уламків що мають тільки сліди випалення (рис 4.6.). Якщо у цьому 

випадку ГК утворені за рахунок плавлення уламкової породи, в іншому ми бачимо, 

що первинною породою найімовірніше були ультраосновні породи. Так, у відкладах 

Зеленогайської кільцевої структури встановлені ГК (рис. 4.7.) що містять фаяліт та 

самородне залізо з домішками міді (до 6%). У багатьох випадках ГК містять у різних 

кількостях самородні метали. Очевидно, що металізація відбувалась за рахунок 

відновних флюїдів з високим вмістом водню або вуглеводнів. Це ще одне зі свідчень 

на користь того, що в цих випадках утворення ГК пов’язане з ендогенними 

процесами, а не імпактними. 

У цьому контексті треба згадати дослідження американських учених, які 

вивчали чорні глини плейстоцен-голоценового віку Американського континенту і 

Бельгії [22, 90]. Відклади віком 12 тис. років містять залишки масового вимирання 

ссавців: мамонтів, мастодонтів, коней, верблюдів та ін. У глинах відшукали ГК, 

мікроалмази трьох модифікацій, склоподібний вуглець, вуглецеві СФ, залишки сажі 

та магнітні СФ; дагностовано СФ з високим вмістом титану (до 36 %). що містять 

ільменіт і рутил. Дослідники пов’язують це катастрофічне явище з падінням на 

Землю великого космічного тіла.  
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Рис. 4.6. Різні типи ГК з глинисто-карбонатних відкладів стрийської світи 

(с. Таранва, Добромильський район): 

а – уламок мафічного скла з оплавленими залишковими включеннями кварцу; б – частинка, 

складена залізистим склом з включеннями оплавлених зерен кварцу, калієвого шпату та піриту; 

в – оплавлена частинка, складена виключно залізо-алюмінієвим склом; г – частинка складена 

склом; завдяки процесам металізації можна спостерігати новоутворене вкраплення самородної 

міді; д - скляна СФ з залишковим кварцом; е – уламок поліміктового пісковику з ознаками випалу 
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Рис. 4.7. Фрагмент ЗАС-ГК з реліктовими оплавленими зернами фаяліту (3, 4, 5, 6) 

та новоутворенним вкрапленням самородного заліза, Зеленогайська кільцева 

структура 

Знову ж таки привертає увагу наявність СФ з високим вмістом суто 

телуричного елемента – титану. Постає питання: чи доцільно переносити причини 

катастрофічних явищ у космос? 

 

Висновки 

1. За особливостями внутрішньої будови усі силікатні СФ, зібрані на території 

України, можна розділити на дві великі групи. СФ першої групи  (тип-І) 

складаються з однорідної речовини з чітким розділенням на рудну й силікатну 

фази та мають просту будову; силікатна фаза може містити кристалічну фазу 

розпаду твердих розчинів. СФ другої групи (тип-ІІ) мають складну внутрішню 

будову і змінний склад, часто містять залишкові оплавлені зерна мінералів; рудна 

й силікатна фази здебільшого представлені у вигляді тонкої суміші. 

2. Силікатні СФ типу-І складені склом та самородним залізом у різних 

співвідношеннях. За складом скло має тенденцію утворювати два основних 

хімічні типи – висококальцієвий і титан-залізо-манґановий. Більш рідкісними є 

СФ, які мають алюміній-силікатний, алюміній-залізо-силікатний, магній-

силікатний, лужно-силікатний склад.  

3. З сукупності отриманих геологічних і геохімічних даних випливає, що СФ мають 

ендогенне походження і утворюються внаслідок глибинних флюїдизатно-
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експлозивних процесів. Головними доказами є тісний просторовий зв'язок з 

експлозивними структурами ендогенного типу, склад скла найпоширеніших СФ 

аномально збагачений суто телуричними елементами (Ti, Ca, Mn), Самородне 

залізо силікатних СФ, а також МЗ-СФ містить домішки хрому, титану, мангану, 

тобто елементів, що свідчать на користь земної природи СФ. Незначні домішки 

нікелю іноді трапляються у окремих СФ, кобальт не діагностовано – це ще раз 

доводить, що залізо досліджених СФ не має відношення до метеоритної 

речовини. 

4. СФ другої групи мають головно техногенне походження, однак можуть бути і 

природними утвореннями, пов’язаними з катастрофічними природними явищами. 

Доказом цього слугують нещодавні знахідки СФ у крейдових відкладах Скибової 

зони Карпат і району Львівського плато. 

5. На основі аналізу домішок у складі металевої та оксидної фаз автором 

встановлені дискримінаційні ознаки, що дозволяють встановити належність МЗ-

СФ до ендогенного або техногенного типу. Це має не тільки теоретичне значення 

для підтвердження того чи іншого процесу, але й суто прикладне, що дає змогу  

використовувати МЗ-СФ з четвертинних відкладів для вирішення прогнозно-

розшукових задач. 

 

4.2. Хіміко-мінералогічна характеристика самородних металів, 

інтерметалевих сплавів і безкисневих мінералів  

Знахідки самородних металів у природі надзвичайно рідкісні. Останнім часом 

ситуація дещо змінилась у зв’язку з тим, що у флюїдизатно-експлозивних 

утвореннях різного типу почали знаходити в значній кількості частинки самородних 

металів та їхні сплави (інтерметалеві сполуки?) разом з іншими безкисневими 

сполуками [1, 2, 4, 8, 99, 121, 131]. Найбільше вивчені з цього погляду кімберліт-

лампроїтові вибухові структури. Менше досліджено «криптовулканічні» структури 

туфізитового типу. Вони відомі також як флюїдоліти або ін’єкційно-пірокластичні, 

флюїдно-болотні утворення. 
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Нами були знайдені численні частинки самородних металів під час вивчення 

мінералогії відкладів алмазоносних та потенційно алмазоносних структур і ділянок 

на території України – у східному борті Білокоровицької структури, на 

Шепетівській площі (Путринецький і Славутський прояви), у Кіровоградсько-

Смілянському полі експлозивних структур, Зеленогайській структурі, трубках 

«Південна» і «Мрія» в Приазов’ї.  

Частинки самородних металів у більшості випадків трапляються в асоціації з 

групою високопараметричних мінералів мантійного походження: високобаричними 

мінералами (алмаз, коесит, дистен – в іноземній літературі UHP minerals), 

безкисневими сполуками типу силіцидів (феросиліцій, цангбеїт TiFeSi2) і карбідів 

(муасаніт, когеніт, кусонгіт), СФ та шлакоподібними частинками (ГК), складеними 

склом з високим вмістом титану або кальцію. Зазначимо, що, на відміну від інших 

мінералів, діагностика самородних металів у пробах пов’язана з певними 

труднощами. Зазвичай вони утворюють агрегати з землистою текстурою і мають 

невиразний колір у відтінках сірого та бурого. Іноді форма мінеральних виділень 

близька до металевої стружки або дрото- чи прутоподібних частинок, що робить їх 

подібними на техногенні утворення.  

Імовірно, механізм формування зерен самородних металів близький до 

механізму утворення СФ. Про це свідчить той факт, що такі зерна досить часто 

утворюють ідеально сферичні та близькі до сферичних оплавлені агрегати [121, 

122], у деяких випадках краплеподібні та гантелеподібні форми. СФ та глибинні 

безкисневі мінерали у кластогенних відкладах фіксують тільки у вигляді 

індивідуальних зерен. Таким чином у широкому сенсі форми виділення самородних 

металів можна вважати СФ. Здатність утворювати сферичну форму залежить від 

фізико-хімічних параметрів процесу утворення індивідуальних частинок 

самородних металів та від властивостей самого типу металу у розплавленому стані. 

Так в одній пробі ми можемо спостерігати ідеально сферичні частинки самородного 

заліза та лускоподібні чи видовжені або довільної форми. 

Експеримент зі створення штучних СФ підтвердив залежність форми частинок 

від властивостей металу. Експеримент виконувався методом створення іскри між 
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вугільним електродом та досліджуваним взірцем під напругою сто вольт. Були 

отримані СФ з заліза, ніхрому, срібла, піриту, латуні. Досліди показали тенденцію 

збільшення відходу від сферичної форми при зниженні температури плавлення 

металу. Очікуваний результат дало проведення того ж експерименту у 

відновлюваному середовищі: взірці з електродом були занурені у трансформаторне 

масло. Якщо у першому варіанті було отримано магнетитові та магнетит-залізні СФ, 

то у відновному середовищі отримано винятково СФ залізного складу. Ті ж самі 

варіації ми можемо спостерігати серед природних СФ.  

Важливою проблемою є визначення змішаних полікомпонентних металевих 

систем. Постає питання їхньої інтерпретації: чи це інтерметалева сполука, чи просто 

інтерметалевий сплав випадкового складу. Отримані фактичні дані свідчать, 

здебільшого, на користь другого варіанту. Звичайно, склад металевих систем є 

варіативним та випадковим. Винятки (чи підтвердження?) з правила, найімовірніше, 

пов’язані з процесами обмеженої змішуваності багатокомпонентних розчинів 

металів у твердому стані. Отже, ми маємо класичний приклад виділення 

доевтектичної та евтектичної фаз, і це не має стосунку до утворення інтерметалевої 

сполуки. Зазвичай, фіксується досить варіативний склад металевих систем, але 

знову ж таки в межах певних закономірностей – тобто, це декілька груп металевих 

систем. Головним чинником розділення на детерміновані групи видається здатність 

металів утворювати незмішувані системи у принципі і тим більше під дією 

відновних газів. На практиці ми можемо спостерігати чотири основні композиції 

металевих систем, де головними компонентами є залізо, мідь, свинець, благородні 

метали. Залізо може асоціювати з Ni, Cr, Co, Mn у різних пропорціях, мідь часто 

наявна у сплаві з цинком, свинець – зі станумом, арсеном і стибієм, золото – зі 

сріблом та міддю. 

На початковому етапі було досліджено частинки самородних металів з 

осадово-пірокластичних фацій трубки «Мрія» (гл. 1-20 м, проби 189А-1 та 189А-2), 

пірокластичних відкладів експлозивних структур Кіровоградсько-Смілянського 

поля (проба 4056/83). Первинний напівкількісний аналіз складу металів виконано за 

допомогою лазерного мікроспектрального аналізатора LMA-10, точніші 
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інструментальні дослідження – на мікроаналізаторах різного типу в ІГМР імені 

М.П. Семененка НАН України, Інституті наук про Землю Гейдельберзького 

університету, переважна частина – на фізичному факультеті Львівського 

національного університету імені Івана Франка. 

Самородне залізо. Дослідження засвідчили, що залізо – достатньо поширене у 

самородній формі. Частинки неправильної форми та СФ виявлено у 

вулканокластичних відкладах, усіх досліджених експлозивних структурах та інших 

проявах флюїдизатно-експлозивної діяльності. Також самородне залізо визначено у 

складі пірогенної домішки в туфоїдних (вулканогенно-осадових) та осадових 

верствах. Здебільшого воно утворює агрегати сферичної форми (рис. 4.8, а, б), як 

самостійні, так і як окремі металеві фази у високотитанових СФ (металеві ядра, 

дрібнодисперсна фаза), КС-СФ (дрібнодисперсна фаза), ГК другого типу     

(сферичні агрегати, дрібнолускуваті виділення). Дуже поширені МЗ-СФ, складені з 

одного або декількох металевих ядер, які облямовані магнетит-вюститовою 

оболонкою. У породах Зеленогайської кільцевої структури, у брекчіях трубки 

Південна виявлено частинки самородного заліза неправильної, іноді оплавленої 

форми. 

Дещо екзотичним, проте досить поширеним є ще один морфологічний тип 

проявів самородного заліза – це видовжені частинки за формою, подібні до стружки 

або скрученого дроту [18]. На їхній поверхні може бути поперечне чи поздовжнє 

штрихування, а краї можуть бути зубчастими. Частинки такого типу були знайдені у 

породах Зеленогайської структури, у крейдових відкладах Львівського плато, в 

озокериті з болотного вулкану «Старуня» та інших ділянках. Зазначимо, що подібні 

агрегати притаманні й іншим самородним металам, передусім міді та її сплавам 

[131]. 

Склад частинок самородного заліза визначеного ендогенного походження 

звичайно досить консервативний. У багатьох випадках це чисте залізо      

(у межах роздільної здатності приладу 0,2 %), в інших випадках у незначній 

кількості містяться домішки Mn, Cr, Ti й Cu в різних пропорціях, загалом – до 1 %. 
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Виявлено, що техногенні частинки самородного заліза та частинки 

проблемного походження (СФ типу 2 з четвертинних відкладів) містять значно 

ширший спектр елементів-домішок – металів і неметалів (S, P, Si). 

                   

                                 а                                                        б 

 

Рис. 4.8. Форми знаходження самородного заліза у СФ: 

а – ядро з самородного заліза у складі СФ з титан-манґан-силікатного скла (нижня юра, район 

р. Мала Куонамка, Якутія); б – емульсійне вкраплення заліза в КС-СФ (пліоценові глинисті 

відклади, Гайворонський р-н, Кіровоградська обл.). 

 

Окрему групу становлять ендогенні частинки самородного заліза, у складі 

яких у значній кількості наявні Cr і Ni, в окремих випадках – також W і Mo, до 5 % 

може становити вміст Cu (табл. 4.5.). Подібні частинки були виявлені автором у 

пробах з трубки «Мрія», східного борту Білокоровицької западини, Путринецького 

прояву та з алювіальних відкладів Добромильського району. Крім того, у пробі з 

Путринецької ділянки відшукали специфічну частинку самородного металу, яка, 

крім заліза, містить 31,64 % титану. 

Закономірності поширення частинок зі змішаним складом остаточно не 

зрозумілі. Вони достатньо рідкісні, їхні знахідки тяжіють до експлозивних утворень. 

Дискусійним є питання щодо ймовірної їхньої належності до космічної речовини. 

Тільки у деяких взірцях зафіксовано високий вміст нікелю, кобальт не 
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встановлений, натомість наявні хром і манґан, що свідчить на користь їхнього 

телуричного походження. 

 

 

Таблиця 4.5. 

Склад сплавів самородного заліза з іншими елементами, у мас.% 

Номер 

проби 
Al Si Fe Mn Ni Сu Ti Сr W Сума 

Fe-Ni-Сr 

А-590/1   74,02 1,81 10,38  0,58 15,93  102,72 

189А/1   73,48  9,08   14,66  97,22 

А-603/ІІ   72,53 0,29 10,63   16,88  100,33 

1409/3   57,33  17,42   20,42 6,56 101,73 

Fe-Сr 

А-603/ІІ   85,13     15,74  100,87 

Я-137-1   67,96     15,93  83,89 

Fe-Si 

ВГ-1/1 
 16,07 73,70 0,48    0,48  90,73 

 24,89 63,01       87,90 

1409/3 
 27,65 71,66       99,31 

 47,87 42,13       90,00 

Fe-Ni 

А-603-1   56,04  39,41     95,45 

Fe-Ti 

А-603/ІІ 7,10 4,35 55,75    31,64   98,84 

Fe-Cu 

Св.4096 

(90-3),інт. 

343–349 м 

  90,54   5,49    96,03 

 

Ще одне цікаве спостереження може надати інформацію про генетичні 

особливості самородної мінералізації під час флюїдизатно-експлозивних процесів. У 

деяких взірцях ГК з Зеленогайської структури можна спостерігати існування двох 
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незмішаних металевих фаз – самородної міді та заліза (рис. 4.9, а). Також залізо 

наявне у складі феросплаву з кремнієм (рис. 4.9, б, в) та в карбіді заліза – когеніті 

[85]. 

 

                       а                                       б                                   в 

Рис. 4.9. Особливості самородної мінералізації: 

а – включення самородних металів у ГК з Зеленогайської структури, залізо та мідь представлені 

окремими фазами; б – мікроструктура заевтектичного сплаву феросиліцію, район с. Казавчин;    

в – мікроструктура заевтектичного сплаву феросиліцію, східний борт Білокоровицької структури. 

 

Самородна мідь та сплави системи Cu-Zn. Окремі частинки та включення 

самородної міді в мінералах та склі виявлено на об’єктах, пов’язаних з флюїдизатно-

експлозивною діяльністю. Найчастіше мідь є компонентом у сплаві з цинком 

(рис. 4.10, а) та благородними металами (Аu, Ag). У чистому вигляді мідь відшукали 

у вигляді окремих зерен (Путринецький прояв) та дрібних включень у ГК 

(Зеленогайська структура). У Добромильському районі (басейн р. Ясенька) 

включення самородної міді діагностовано в ГК з крейдових відкладів Скибової зони 

Карпат (проба Я-138) та у гранаті піроп-альмандинового ряду з алювіальних 

відкладів (проба Я-124). Мідь з незначною домішкою цинку виявлено також у 

вулканокластичних відкладах трубки «Мрія». Тут вона утворює специфічні 

агрегати, що мають вигляд фрагментів дроту різної довжини та діаметра 

(рис. 4.10, б). 

У більшості флюїдизатно-експлозивних проявів трапляється сплав міді з 

цинком – «самородна латунь». З літератури відомі знахідки такого сплаву і в інших 

утвореннях експлозивного типу [4, 8, 131], де вони трапляються разом з іншими 

самородними металами, СФ та глибинними мінералами. 
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Морфологія зерен сплаву Cu-Zn різноманітна – сферичні агрегати, луски, 

неправильні оплавлені форми, прутоподібні виділення, вигнуті пластинки, що 

нагадують стружку та мають зубчасті краї. Хімічний склад досліджених частинок 

наведено в таблиці 4.6. З нього випливає, що система Cu-Zn навряд чи є 

інтерметалевою сполукою, скоріше це просто двокомпонентний інтерметалевий 

сплав з випадковим вмістом компонентів. За даними світової мінералогічної бази 

даних «Mineralogy Database», відомі три головні інтерметалеві сполуки системи   

Cu-Zn: тонгксиніт (Сu – 66,03 %, Zn – 33,07 %), браз (59,31 % і 40,69 %, відповідно) 

та данбаїт (32,70 % та 67,30 %, відповідно). Тільки окремі проаналізовані взірці 

мають склад, що наближається до наведеного. 

 

Рис. 4.10. Морфологічні типи частинок самородних металів: 

а – лускуватий агрегат системи Cu-Zn, Кіровоградсько-Смілянське поле; б – дротоподібна мідь з 

домішкою цинку; в–д – оплавлені утворення переважно свинцевого складу; е – зім’яті частинки 

сплаву Pb-Sb-Zn (б–е – лампроїтова трубка «Мрія», Приазов’я) 

 

Самородні свинець, станум та їхні сплави. Станум і свинець розглянуто разом 

завдяки тому, що вони досить часто зустрічаються сумісно, проте утворюють 

незмішувані системи зі структурами розпаду твердих розчинів (рис. 4.11, а). 

В окремих випадках вони утворюють гомогенний твердий розчин з вмістом свинцю 

до 15 % за наявності стибію чи арсену. У чистому вигляді свинець виявлено у трубці 
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«Мрія» та на Путринецькому прояві (табл. 4.6.). У взірцях з трубки «Мрія» також 

діагностовано інтерметалевий сплав свинцю зі стибієм та арсеном, що містить 

домішку срібла (< 1 %). Із самородних сполук свинцю, за даними 

«Mineralogy Database», у природі є його сполуки з золотом, паладієм та сріблом, 

з іншими металами він наявний тільки в сульфідах. Отже, наявність свинцю вже 

може свідчити про перспективність благороднометалевого зруденіння. СФ, складені 

сплавами свинцю, знайдено в кімберлітових брекчіях трубки «Катока» (Ангола) 

разом з комплексом силікатних і металевих СФ різного типу [6]. 

Чистий свинець, а також станум-свинцевий розплав мають тенденцію до 

утворення оплавлених форм та близьких до сферичних (рис. 4.10, в-д). 

 

                  а                                      б                                               в  

Рис. 4.11. Мікроструктури систем самородних сплавів, що містять свинець: 

а – краплеподібна металева СФ (1 – станум, 2 – свинець), Путринецький прояв; б – видовжена 

частинка самородного металу, Путринецький прояв (1 – основна маса, складена оксидом свинцю, 

2 – Sn-Sb-Pb, 3 – Cu-Sb); в – фрагмент частинки самородного свинцю (м. Славута), поверхнева 

частина складена сумішшю церуситу й оксиду свинцю, основна маса – самородним свинцем або 

карбідом свинцю, у неї занурені зерна графіту?, феросиліцію та циркону (1 – PbC?, 2 – церусит, 3 – 

FeSi, 4 – C) 

 

За наявності домішок інших металів свинець утворює зім’яті неправильні 

частинки (див. рис. 4.10, е). Зазначимо, що на відміну від свинцю, цинку й міді, як 

самостійний самородний метал станум у досліджених взірцях не виявлений 

(табл. 4.7.). На рисунку 4.11, а наведено типову мікроструктуру краплеподібного 

зерна самородного свинцю, що містить окрему фазу чистого стануму. В одному 

зерні самородного металу з Путринецького прояву разом наявні три окремі металеві 

фази: свинець, мідь-стибій та свинець-стибій-станум (див. рис. 4.11, б). В окрему 

групу можна виділити специфічні агрегати переважно свинцевого складу. Візуально 
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вони мають вигляд обкатаних зерен з матовою поверхнею голубувато-сірого 

кольору. Внутрішня будова зерен зональна – облямівка складена симплектитом з 

церуситу й оксидів свинцю, центральна частина – самородним свинцем, насиченим 

мікрозернами вуглецевої речовини (графіт?). 

Таблиця 4.6. 

Склад частинок «самородної латуні» (сплав Cu-Zn) з експлозивних утворень 

України (у мас.%) 

Район 
Номер проби, 

свердловини 
Сu Zn Fe Сума 

Білокоровицька 

структура 

(східний борт) 

1409/3 
83,43 12,85  96,28 

62,17 35,66  97,83 

м.Славута, 

правий берег 

р. Горинь 

А-694/1 80,96 22,44  103,40 

р. Батиг, 

Придністер’я 
А- 388 55,50 41,06  96,56 

Кіровоградсько

-Смілянське 

поле 

експлозивних 

структур 

4056-83 

60,81 39,19  100,00 

56,77 42,67  99,44 

59,44 38,22  97,66 

60,51 38,66  99,17 

60,96 34,47 0,65 96,08 

58,08 38,00 1,14 97,22 

54,83 44,34  99,17 

Зеленогайська 

кільцева 

структура 

Св. 4096 (№ 

90-3), інт. 

343–349 м 

58,21 36,81  95,02 

64,40 35,82  100,22 

 

Як акцесорні мінерали можна зазначити циркон, рутил і феросиліцій 

(див. рис. 4.11, в). Важливим є той факт, що зерна такого типу виявлено на декількох 

різнорідних (незалежних) об’єктах: у с. Скальове, м. Славута та в Добромильському 

районі. 

Зазвичай самородні метали не містять включень інших мінералів. У цьому 

контексті дещо специфічними виявились досліджені зерна свинцю з 

вулканокластичних відкладів трубки «Мрія» (рис. 4.12.). Форма частинок 

різноманітна – сферична, пластинчаста, неправильна оплавлена. Близько третини 
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об’єму займають кутасті зерна кварцу (кварцове скло?), що занурені в основну масу, 

складену самородним свинцем. У двох проаналізованих зернах металева фаза 

представлена чистим свинцем, в одному свинець має домішку стибію – від 4 до 12 

%. 

Таблиця 4.7. 

Хімічний склад металів та інтерметалевих сплавів свинцю і стануму 

за даними мікрозондового аналізу (у мас. %) 

Район, номер 

проби 
Сплав Pb Sn Sb As Сu Ag Сума 

Правий берег 

р. Горинь, 

м. Славута, 

А-596/2 

Sn+Pb 

 97,84     97,84 

95,90      95,90 

 97,53     97,53 

98,41      98,41 

с.Путринці, 

А-603/ІІ 

Sn-Sb-

(Pb+Cu)-

(Sb+Pb) 

14,63 38,15 43,39    96,17 

83,14  1,03    84,17 

  46,96  42,11  89,07 

Sn+Pb 
 98,82     98,82 

98,54      98,54 

Pb 98,52      98,52 

c. Скельове, 529/1 Pb 100,24      100,24 

Трубка «Мрія», 

189А/1 

Sn+Pb 

 
9

7,16 
    97,16 

99,12      99,12 

98,23      98,23 

18,45  84,53    102,98 

Pb-As 74,74 0,16  24,28  0,81 99,99 

Sn-Pb-As 11,00 84,28  4,67  0,03 99,98 

Pb-Sb 
96,71  3,29    100,00 

87,33  12,67    100,00 

Pb 

100,00      100,00 

98,65      98,65 

100,00      100,00 

100,00      100,00 

 

Самородний цинк. Зерно самородного цинку стовпчастої форми завдовжки 

близько 5 мм виявлено у теригенно-вулканокластичних відкладах Путринецького 

прояву. В асоціації з самородним цинком наявні інші самородні метали, СФ різного 
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типу, глибинні мінерали (муасаніт, корунд, кіаніт, шпінель), а також акцидентальні 

уламки порід гранат флогопітового складу. 

 

 

Рис. 4.12. Виділення самородного свинцю, насичені дрібнозернистими 

частинками діоксиду кремнію (кварц?, кварцове скло?), BSE-зображення: 

а – квазісферичні зерна; б – пластинчаста частинка; в – мікроструктура зерен. 

 

Самородний алюміній. З літературних даних відомо, що знахідки частинок 

алюмінію в експлозивних утвореннях нині вже не є сенсаційними [4, 8, 109]. Перші 

згадки про його знахідки спричинили невпевненість, оскільки цей метал має велику 

спорідненість до кисню, його досить важко відновлювати навіть за штучних умов. 

Нині відомі самородні кальцій та силіцій, тобто ще більше споріднені до кисню 

елементи [82, 91]. Самородний алюміній було виявилено в льодовикових(?) 

відкладах району оз. Пісочне на Волині та у пліоценових відкладах Гайворонського 

району. Зважаючи на близькість порід до поверхні, в обох випадках ми не можемо 

виключити ймовірність техногенного забруднення. З іншого боку, в одному з взірців 

наявні включення кварцу, а другий має внутрішню неоднорідність завдяки 

включенням зерен сплаву з високим (40 %) вмістом міді. Ці факти свідчать на 

користь природного походження. 
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Благородні метали (золото, срібло). Визначено та інструментально досліджено 

частинки сплавів золота і срібла з міддю у пробах зі східного борту Білокоровицької 

структури. Для порівняння досліджено частинки золота з родовища «Тонкотрум» 

(Гана). Характер порід, як і загалом генезис родовища, досить дискусійні. У пробах 

були виявлені золото, а також КС-СФ, ТМЗС-СФ та мінерали (кіаніт, ставроліт), 

характерні для флюїдизатно-експлозивних утворень. Мікроскопічно 

(без інструментальних досліджень) мідисте золото визначено в аргілітах і гравелітах 

ямненської світи палеогену Скибової зони Карпат (Сколівський район). 

З літературних даних відомо, що сферичні частинки золота знайдено в породах 

трубки «Мрія» у Приазов’ї. Загальновідомо, що всі кімберлітові та лампроїтові 

структури мають тією чи іншою мірою підвищений вміст благородних металів 

[120, 121, 132]. 

Аналіз літературних даних та результати власних досліджень дають змогу 

виділити дві головні ознаки, за допомогою яких можна впевнено діагностувати 

ендогенне походження благородних металів [2, 120, 121]. По-перше, це морфологія 

зерен. Частинки експлозивного походження мають специфічні форми: неправильні 

оплавлені, ідеально сферичні, крапле- чи булавоподібні, прутоподібні. По-друге, це 

хімічний склад. Характерним є абсолютно невитриманий склад, навіть у зернах 

однієї проби. Практично завжди це трикомпонентний сплав системи Au-Cu-Ag з 

варіативним вмістом компонентів. Такі діагностичні ознаки можуть мати важливе 

практичне значення для визначення генезису зруденіння і, відповідно, для 

оптимізації комплексу розшуково-розвідувальних робіт. Як приклад наведемо 

відомі прояви золотого зруденіння у відкладах балтської світи та прояві 

Сарматський-2. За морфологічними ознаками (зерна сферичної, булаво- і 

прутоподібної форми) можна досить впевнено стверджувати, що вони 

безпосередньо пов’язані з експлозивним рудогенезом. 

Самородна ртуть та її сплави (амальгами). Автором не виявлено самородної 

ртуті та її сплавів в досліджених флюїдизатно-експлозивних утвореннях на теренах 

України. Необхідність згадки про цей елемент зумовлена тим, що самородну ртуть 

визначили в дуже подібних флюїдизатно-експлозивних проявах на півночі 
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Східноєвропейської платформи [133], і тим, що вона асоціює з золоторудними 

проявами [131]. 

Феросиліцій. За особливостями хімічного складу, мікроструктурними ознаками 

досліджених зерен можна стверджувати, що маємо справу з загартованим 

феросплавом з довільним хімічним складом. Його утворення пов’язане зі швидким 

охолодженням первинного розплаву – процес, аналогічний до утворення 

досліджених часток самородних металів, СФ і ГК. Саме з цієї причини описано 

знахідки феросиліцію у цьому розділі. Зазначимо, що частинки феросиліцію описав 

Є. Лазаренко зі співавторами у полтавських відкладах Приазовського регіону [119]. 

Частина зерен представлена сферичними агрегатами – СФ, трапляються дендрити і 

призми.  

Досліджено поодинокі зерна феросиліцію з алювіальних відкладів поблизу 

Казавчинської ультраосновної інтрузії (Гайворонський район) та алмазоносних 

відкладів східного борту Білокоровицької структури. За мікроструктурними 

особливостями сплав феросиліцію аналогічний до сплавів металів з обмеженою 

розчинністю у твердому стані – доевтектичних чи заевтектичних розплавів 

(див. рис. 13, б, в). Аналіз засвідчив, що всі досліджені фази мають різний склад 

(див. табл. 4.5.). Мікрозерна феросиліцію (Fe – 68,65, Si – 14,05 %) виявлено у 

специфічних частинках, що складаються з самородного свинцю та мікрозерен 

вуглецю (проба А-529, правий берег р. Горинь, м. Славута). Подібні частинки 

відшукали також у районі Добромиля ( рис. 4.11, в). 

За даними «Mineralogy Datebase» існує чотири мінерали, що складаються з 

силіцію та заліза у різних співвідношеннях: гупеїт (Fe – 84,8, Si – 13,3 %), гапкеїт 

(75,73 та 18,59 %, відповідно), ферсиліцид (66,54 % та 33,46 %, відповідно) і 

фердисиліцид (49,86 та 50,14 %, відповідно). Зазначимо, що у світі знахідки цих 

мінералів дуже рідкісні, тому їх досліджено недостатньо, а назви мінералів взагалі 

не затверджені Всесвітньою мінералогічною асоціацією.  

За даними [90], зерна феросиліцію з Приазов’я складаються з фаз розпаду 

твердого розчину в різних співвідношеннях – ферсиліциду і фердисиліциду. 

У. Феношина зі співавт. [98] виділила в алмазоносних відкладах Білокоровицької 
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структури окремо ферсиліцид та фердисиліцид. Було виявлено розділення 

феросиліцію на дві фази, проте вони мають варіативний склад, який важко зіставити 

зі складом відомих мінералів. Отже, на даному етапі вивченості описуваної 

речовини видається доцільним називати її за аналогією з відповідним феросплавом, 

який використовують в металургії, тобто феросиліцієм. За результатами досліджень, 

утворення феросиліцію відбувалося внаслідок швидкого застигання 

(загартовування) первинного розплаву, що характерно для експлозивних процесів. 

Первинний розплав мав несталий вміст компонентів, утворені фази розпаду 

твердого розчину мають різне співвідношення і варіативний склад.  

Корунд з включеннями феросиліцію та комплексних металевих і оксидних фаз. 

Дуже інформативною з погляду дослідження флюїдизатно-експлозивної діяльності 

виявилась знахідка корунду специфічного глибинного типу. Специфіка цього типу 

мінералу полягає в тому, що він містить сферичні сингенетичні включення 

феросиліцію, а також аморфні оксидні й металеві фази твердого розчину системи  

Zr-Ti-Al-Fe-Sc-TR (табл. 4.8.; табл. 4.9.). Корунд експлозивного типу ми відшукали й 

у низці інших проявів флюїдизатно-експлозивної діяльності (трубка «Мрія», 

Путринецький прояв, Добромильський район, східний борт Білокоровицької 

структури). Діагностична цінність подібних знахідок зумовлена тим, що корунд з 

аналогічними включеннями є практично єдиним глибинним мінералом, виявленим в 

алмазоносних туфізитах (вішеритах) Урало-Тиманського регіону [125]. Корунд 

асоціює тут з комплексом експлозивних частинок – різними типами СФ і ГК, 

феросиліцієм, муасанітом. Автори [125] дослідили включення в алмазах уральського 

типу, що дало їм підстави ототожнити їх з включеннями у корунді. На цій підставі 

запропоновано мантійний (а не кімберлітовий) генезис уральських  алмазів. На 

думку автора, є вірогідність того, що подібний корунд міг формуватись за 

гіперглибинних умов Землі в середовищі розплавленого металу. Явище такого типу 

відоме в металургійних процесах – корунд, а також шпінель утворюються 

(як шкідлива домішка) у розплавленому залізі. Можливий також інший сценарій: не 

виключено, що походження корунду пов’язане з високоглиноземистими еклогітами 

корунд-кіанітового складу. Зазвичай ми відшукуємо обидва мінерали в досліджених 
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флюїдизатно-експлозивних комплексах України. Корунд-кіанітові ксеноліти з 

трубки «Катока» (Ангола) відомі тим, що мають “ураганний” вміст алмазів. 

Таблиця 4.8. 

Склад сингенетичних включень твердих розчинів (аморфна оксидна фаза) у 

корунді мантійного типу (у мас. %) 

Оксиди Взірець Я-123/1 Взірець А-603/ІІ 

SiO2 26,51 0 0 0,90 0 

TiO2 12,77 5,67 59,65 55,15 4,79 

Al2O3 26,39 81,65 0 15,93 81,46 

FeO 0 0 0 0 0 

MgO 3,28 2,50 0,92 1,44 2,51 

СаО 22,25 6,45 0 1,23 7,69 

ZrO2 9,39 0 36,31 20,66 0 

Sc2O3 0 0 3,11 0 0 

Ce2O3 0 1,05 0 0 0 

Сума 100,59 97,32 99,99 95,31 96,45 

 

Таблиця 4.9. 

Склад сингенетичних включень твердих розчинів(металева фаза) у корунді 

мантійного типу (у мас. %) 

Елементи Взірець Я-123/1 Елементи Взірець Я-123/1 

Si 0,68 18,65 Са 1,29 0 

Ті 32,35 5,49 V 0 1,05 

Al 5,94 0 Zr 27,03 0 

Cr 0 2,74 Sc 1,63 0 

Fe 0 63,25 Се 0 0 

Mn 0 1,68 Сума 69,91 92,86 

Mg 0,99 0    

 

Карбід вольфраму – кусонгіт (WC). Нами уперше в  Україні був виявлений 

кусонгіт у вулканокластичних комплексах трубки «Мрія». Мінерал тут 



89 

представлений невеликими (до 1 мм) кутастими зернами з матовою землистою 

поверхнею (рис. 4.13, а). На поверхні іноді є білий наліт, схожий на карбонат. 

За значного збільшення можна спостерігати пористу мікроструктуру, складену 

окремими кубічними кристалами карбіду вольфраму розміром 1–7 мкм 

(рис. 4.13, б).  

 

                               а                                               б   

Рис. 4.13. Карбід вольфраму – кусонгіт з трубки «Мрія»: 

а – зерно типової кутастої форми; б – полікристалічна структура кусонгіту (BSE-зображення).  

 

Подальші дослідження дали змогу визначити кусонгіт у породах інших проявів 

флюїдизатно-експлозивної діяльності (Кіровоградсько-Смілянське поле, 

Зеленогайська кільцева структура, східний борт Білокоровицької западини). 

Результати визначення мінералу підтверджені вимірюваннями на мікротвердометрі: 

це ефективний метод, оскільки кусонгіт має безпрецедентно високу твердість.  

Уперше карбід вольфраму достеменно діагностували в алмазоносних хромітах 

офіолітової асоціації Luobusha на Тібетському плато [134]. Окрім кусонгіту, 

китайські дослідники визначили цілу низку самородних металів (Si, Fe, Zn, Pb, Al, 

Cr, Ni, Os, Ir, Ru, Rh, Pd, Au, Ag, W, Cu,  Ti), інтерметалевих сплавів та безкисневих 

сполук (Fe-Si, Fe-Ti-Si, Ni-Fe-Cr, Ni-C, Fe-C, Cr-C, Ti-C, W-C, SiC, Fe-Co, Al-Fe-La, 

W-C, Fe-Mn, Au-Ag, Ag-Sn, Ti-W, Cu-Zn, Si-Ca, Ti-N, Fe-Si, Si-Ca-Cu, Ni-Fe-Ir, Rt-Fe, 

Pt-Fe-Pd, Fe-Ru). 

Карбід кремнію – муасаніт SiC. Дослідження засвідчили, що мінерал в 

обмеженій кількості наявний практично на всіх проявах флюїдизатно-експлозивної 

діяльності. Зустрічається він у вигляді окремих зерен розміром до 1,5 мм з 
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черепашковим зломом. Характерна широка гама кольорів, він може бути 

безбарвним, синім, зеленкуватим, жовтуватим, бузковим. Муасаніт виявлено в 

експлозивних утвореннях Кіровоградського блоку УЩ, алмазоносних породах 

Білокоровицької структури, кластогенних комплексах трубки «Мрія» та багатьох 

інших місцях. З літературних даних відомо, що муасаніт стабільно є в породах 

флюїдизатно-експлозивних проявів різного типу [4, 8, 125, 134]. 

Висновки. 

Отже, власні дослідження та аналіз літературних даних засвідчили, що прояви 

флюїдизатно-експлозивної діяльності практично без винятків супроводжуються 

наявністю самородних металів, інтерметалевих сплавів та групи безкисневих 

мінералів. Звичайно на кожному окремому об’єкті є декілька груп самородних 

металів.  

Самородні метали з експлозивних відкладів України можна впевнено розділити 

на такі основні групи: самородне залізо; самородне залізо у сплаві з хромом і 

нікелем; самородна мідь; сплав цинку з міддю; самородний свинець; самородний 

свинець у сплаві зі станумом, арсеном, стибієм; самородний алюміній (?); 

благородні метали, представлені, зазвичай, мідистим золотом, сріблом або 

комбінацією всіх трьох елементів. Домінуючою є група самородного заліза, досить 

поширеними є самородна мідь та свинець. 

Формування металевих частинок за умов флюїдизатно-експлозивного процесу 

відбувається у флюїдно-газовому середовищі з високими градієнтами зниження 

температури внаслідок адіабатичного розширення. Силікатний розплав у такій 

обстановці застигає як аморфна речовина та утворює СФ і споріднені форми. 

Металеві частинки мають тенденцію утворювати сферичні форми, а також 

специфічні дротоподібні, прутоподібні, зубчасті закручені пластинки. Механізм 

утворення зазначених форм пояснити важко. Напевно, тут відіграють роль  і 

властивості металу, і надкритичні параметри експлозивного процесу – швидка зміна 

тиску й температури. 

Важливою специфікою, притаманною частинкам самородних металів 

експлозивного походження, є те, що вони представлені винятково самостійними 
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утвореннями, не містять включень мінералів і не є фрагментами уламків певної 

породи. Загалом це характерно для більшості типів експлозивних часток. 

Досить важливим з погляду експлозивної металогенії є питання про причини 

розщеплення (ліквації) металевих систем. Нині важко уявити глибинну 

«архітектуру» первинного існування та розвитку фізико-хімічних систем, що містять 

самородні метали, безкисневі мінерали, як і власне експлозивний процес 

транспортування речовини у поверхневі шари. По суті, ми маємо тільки 

фрагментарні дані, яких поки що недостатньо для створення цілісної концепції.  

Однак можна констатувати, що первинне джерело має неоднорідну будову. 

Причини розділення металевих систем можуть бути пов’язані з комплексом 

чинників. Розділення (ліквація) заліза і свинцю зумовлене тим, що ці метали цілком 

незмішувані один з іншим у рідкому стані. На явище ліквації позитивно впливають 

фізико-хімічні умови, притаманні глибинним сферам: висока температура та 

активний флюїдний режим, який має різко відновний характер. Як приклад можна 

навести продувку рідкого заліза воднем, який практично повністю очищує його від 

домішок інших металів [135]. Експерименти з плавлення мантійних порід під дією 

відновних газів продемонстрували утворення не тільки окремих металевих фаз, а й 

силікатних (скляних) [136]. 

Наявність самородної мінералізації, вочевидь, безпосередньо пов’язана з 

алмазоносністю. У дослідженнях було емпірично визначено просторовий зв’язок 

між кластогенними утвореннями флюїдизатно-експлозивного типу і 

високовідновною мінеральною асоціацією (безкисневі мінерали, самородні метали). 

Значущим підтвердженням цього є відкриття, зроблене А. Макеєвим. Дослідник 

виявив плівки самородних металів та їхніх сплавів на алмазах уральського типу, а 

пізніше – і на архангельських та якутських алмазах. Зроблено цілком ґрунтовний 

висновок, що самородні метали є «істинним» сингенетичним супутником алмазів на 

відміну від інших мінералів кімберлітової асоціації. Доречно згадати і про уявлення 

академіка А. Лукіна, який доводить імовірність транспортування «гіперглибинної» 

переважно вуглецевистої речовини з самородними металами з рівня межі           

ядро–мантія [99]. 
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Зазначимо про важливу індикаторну роль частинок самородних металів і 

безкисневих мінералів у діагностиці як власне експлозивних відкладів, так і 

туфоїдних (вулканогенно-осадових) верств. Ця роль зумовлена декількома 

важливими чинниками. По-перше, це консервативність походження: генезис такого 

експлозивного матеріалу пов’язаний винятково з критичними фізико-хімічними 

умовами, притаманними глибинним рівням планети. По-друге, експлозивні 

частинки всіх типів мікроскопічно можна досить легко та одночасно визначити за 

наявності певного досвіду. По-третє, частинки самородних металів і скляні частинки 

(СФ, ГК) не стійкі до механічного зношування. У більшості випадків ми знаходимо 

їх у «свіжому» стані, без слідів механічного та хімічного впливу, а це передбачає 

невелику відстань до першоджерела.  
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РОЗДІЛ 5 

ПОШИРЕННЯ СФЕРУЛ У ГЕОЛОГІЧНИХ ФОРМАЦІЯХ 

ГЕОТЕКТОНІЧНИХ СТРУКТУР УКРАЇНИ 

 

 Аналіз наявності СФ у різних за віком та генезисом геологічних формаціях 

України і окремі дані про поширення СФ у геотектонічних структурах Якутської та 

Архангельської алмазоносних провінцій дає змогу зробити наступні узагальнення. 

Одначе, при цьому треба зазначити, що дана робота не претендує на системне 

вивчення поширення СФ в площині і вертикальному геологічному перерізі 

структур. Дослідження СФ здійснювалось виходячи з можливостей отримання 

фактичного наявного матеріалу та реальних індивідуальних можливостей. 

Пріоритетом роботи було охопити максимальний об’єм матеріалу з різних регіонів 

України, а не концентруватись на детальному дослідженні окремих об’єктів. Такий 

підхід зумовлений тим, що досліджувана проблема досі ґрунтовно не вивчалась. 

У такій ситуації підхід від загального до окремого, видається найбільше 

раціональним. Треба усвідомлювати, що отримані дані поки що мають дискретний 

характер – виявлення СФ на території України є дуже складним і потребує 

залучення великих ресурсів. Разом з тим аналіз отриманого матеріалу дозволяє 

виявити деякі загальні особливості поширення СФ. Важливим моментом є й те, що в 

принципі коли у тексті їдеться про СФ як складову геологічних формацій, мається 

на увазі ширший підтекст, тобто йдеться про мінеральну асоціацію експлозивного 

глибинного (мантійного) походження: СФ та ГК типу ІІ, частинки самородних 

металів, безкисневі та високо параметричні мінерали. Оскільки СФ типу ТМЗС-СФ, 

МЗ-СФ, КС-СФ є незмінним постійним членом асоціації, а інші компоненти можуть 

чи не можуть бути наявні, на даному етапі використано термін «СФ». 

Знахідки у геологічному середовищі разом з даними вивчення їхнього 

речовинного складу найчастіше вказують на ендогенне (телуричне) походження СФ 

яке пов’язане з флюїдизатно-експлозивними процесами різних типів. Найбільший та 

практично постійний вміст СФ був встановлений безпосередньо у породах 

експлозивних структур та пов’язаних з ними пірокластичних утвореннях. Також СФ 
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були виявлені у вулканогенно-осадових та осадових формаціях. 

Певна неузгодженість   щодо формаційної належності породних верств виникає з 

моменту виявлення СФ у складі порід. Їхня наявність у породах разом з групою 

високо параметричних мінералів є підставою для з’ясування   питання про вміст 

пірогенної компоненти в осаді і, як наслідок, – питання класифікації породи 

(вулканогенно-осадова, осадово-вулканогенна, осадово-пірокластична). Наприклад, 

В.К. Маршинцевим [1] був досліджений вміст магнітних СФ у пробах (90 шт.) 

кімберлітів з трубки «Удачна-Західна» (Якутська алмазоносна провінція). 

Встановлено, що вміст СФ тут дуже нерівномірний і коливається від 0 до 35 г/т, 

середній вміст становить 0.5 г/т. У багатьох випадках ми можемо спостерігати 

зіставні значення вмісту СФ у породах, що вважаються суто осадовими. 

Стан збереженості СФ вказує, що вони потрапляли в осад повітряним шляхом, або з 

невіддалених джерел. Очевидно, що СФ та ювенільні мінерали є тільки окремою 

компонентою пірогенного матеріалу, що утворюється внаслідок експлозивних 

процесів. Основну масу складає вулканічний пил, і попіл, представлений 

склоподібною речовиною. Завдяки тонкодисперсному стану та складу цей матеріал 

є хімічно нестійким в умовах гіпергенезу. Він швидко перетворюється у глинисті 

мінерали, перемішується з теригенним матеріалом. Таким чином утворюються 

глинисті породи, у яких досить важко діагностувати вміст саме пірогенної 

складової. Діагностика таких відкладів є досить складною задачею. Такі проблеми 

можна вирішувати методами літохімічної діагностики [137]. Процес досить 

складний і потребує індивідуального аналізу у кожному окремому випадку. 

До вищеназваної проблеми треба додати ще досить важливий момент – у сучасних 

моделях процесу утворення кімберлітових тіл відсутні дані про «долю» тієї частини 

пірокластичного матеріалу, що викидається у атмосферу в наслідок потужного 

вибуху. За уявленнями Д. Моргана та ін. [28] потужність вибуху достатня для 

викиду експлозивного матеріалу у верхні шари стратосфери. Деякі автори навіть не 

виключають можливості викиду матеріалу на навколоземну орбіту[2]. 

За підрахунками Вільсона та Хеда [138] швидкість викидів чистого газу на перших 

етапах становлення кімберлітової структури становить 1400 м/с, емульсії газу та 
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крапель розплавленої речовини 600 м/с. Таким чином висока енергетика ендогенних 

експлозій може забезпечити активний масоперенос на велику відстань та утворення 

віддалених стратиформних пірокластичних покровів (рис. 5.1.). 

 

 

Рис. 5.1.Схема розподілу фацій у межах кімберлітової структури та за її межами 

(схема кімберлітової трубки за Л. Вільсон [138]). 

 

Складно оцінювати реальні об’єми викинутого в атмосферу матеріалу. Одначе 

очевидно, що за секунди «роботи» експлозивного апарату кількість його може 

сягати дуже великих значень. Наприклад, під час пароксизмального (експлозивного) 

виверження вулкану Безимянного (1956 р.) в один момент у повітря вилетіло 1 км
3
 

гірської породи та пірокластики [139]. 

Ще одним дуже імовірним механізмом масопереносу може бути утворення 

пірокластичних потоків. Реалізація цього процесу відбувається внаслідок 

флюїдизації (псевдорозрідження) – розжарена суміш пірокластичного матеріалу 

набуває властивостей рідини за рахунок дегазації кожної частинки [5, 99]. Автор мав 

можливість спостерігати результати подібного явища під час виверження вулкана 

Безимянного (1990 р.). У 1988р у провінції Саскачеван (Канада) була відкрита група 

кімберлітових кратерів типу маарів – Форт де ля Корн [140]. За межами площі 

поширені шаруваті вулканокластичні кімберліти. Прошарки первинного 
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пірокластичного матеріалу чергуються з кімберлітовим пірокластичним осадом, 

переробленим морем (епікластичні породи).  

Забігаючи наперед треба зауважити, що  практично в усіх випадках 

знаходження СФ в осадових породах пов’язане з глинистими осадами. Складається 

загальне враження, що СФ та споріднений матеріал потрапляли в осад синхронно з 

його накопиченням повітряним шляхом у якості вулканокластичного матеріалу. 

Тобто це не є вторинні колектори акумуляції, пов’язані з розмивом та транспортом 

древніших експлозивних утворень. 

Треба також усвідомлювати, що хрестоматійні уявлення про структурні 

особливості утворень кімберліт-лампроїтового типу базуються переважно на основі 

детально вивчених промислово-алмазоносних структур з відомих алмазоносних 

провінцій, що не віддзеркалює у повному обсязі можливі варіанту проявів 

експлозивної діяльності [140, 141]. На даний час відомі алмазоносні структури 

інших типів: штокверкові, блюдцеподібні, шаруваті стратиформні, трубчастого типу 

але заповнені перевідкладеним вулканокластичним матеріалом [141]. Окрім цього 

очевидно, що флюїдизатно-експлозивні утворення є більш масштабним процесом, 

який виходить за межі вулканізму кімберліт-лампроїтового типу [3, 5, 99, 142]. 

Нижче наведений опис геологічних умов знаходження СФ, складений відповідно до 

геолого-тектонічного районування території України (рис. 5.2.).  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.2. Схема 

тектонічного районування 

території України за 

Д.С. Гурським та інш.[143] 
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5.1. Український щит 

Український щит є геологічною структурою, що представляє собою глибове 

підняття фундаменту Східноєвропейської платформи. У будові щита вирізняють два 

структурних поверхи: докембрійський фундамент, складений метаморфічними та 

магматичними складно дислокованими комплексами порід, осадовий чохол 

складений породами мезо-кайнозойського віку, що перекриває більшу частину 

щита. Породи чохла залягають субгоризонтально, їхня потужність у межах щита не 

перевищує 100-200 м. 

Докембрійський фундамент Українського щита має блокову будову (рис. 5.3.). 

 

 

Рис. 5.3. Схема блокової будови Українського щита (за Д.С. Гурським та інш. 

[143]) 

 

Найвизнанішим є поділ щита на шість мегаблоків: Приазовський, 

Середньопридніпровський, Кіровоградський (Інгулецький), Росинсько-Тикіцький 

(Білоцерковський), Подільський (Дністровсько-Бугський), Волинський (Північно-

Західний). 
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СФ, ГК, самородні метали та їхні сплави були виявлені у породах експлозивних 

структур кімберліт-лампроїтового типу (Приазовський, Кіровоградський блоки), 

вибухових структурах мезо-кайнозойської активізації Кіровоградсько-Смілянського 

поля, кільцевих експлозивних структурах (Зеленогайська, Бовтиська структури 

Кіровоградського блоку, Белилівська структура Подільського блоку), рудних зонах 

пізньої активізації (Захарівська та Клинцівська ділянки Кіровоградського блоку). 

Також СФ були виявлені і в осадових комплексах порід чохла Українського щита.  

 

5.1.1. Експлозивні структури кімберліт-лампроїтового типу 

Трубка «Південна», східне Приазов’я. Серія кімберлітових тіл розташована у 

зоні зчленування складчастих структур Дніпровсько-Донецької Западини і 

Приазовського блоку Українського щита. Геологічний розріз збудований 

кристалічними породами докембрійської основи, на яких незгідно лежать осадово-

вулканогенні породи середньо-верхньодевонського віку, що перекриті 

нижньокам'яновугільними відкладами [144]. ТМЗС-СФ одноманітні за розміром, 

переважає сферична форма. Складені непрозорим темним високотитановим склом, 

поверхня переважно гладка, іноді з кратероподібними заглибленнями (рис. 5.4, а). 

В кімберлітах східного Приазов’я відомі прояви самородних металів, у т.ч. золота 

сферичної форми [120, 121].  

Трубка «Мрія» (Коларівська ділянка). Експлозивна структура лампроїтового 

типу в Західно-Приазовському блоці УЩ [97, 145]. Розмір структури у плані 300 на 

500 м. Трубка має зональну будову, але одноманітний мінеральний склад, різниця 

між зонами полягає у зміні кількісних співвідношень мінералів. Центральна частина 

складена переважно форстеритом і слюдою, у напрямку до контакту збільшується 

вміст амфіболів (тремоліт, кумінгтоніт, актиноліт) і піроксенів. У периферійній зоні 

породи мають амфібол-слюдистий склад, у проміжній слюдисто-амфіболовий. 

Слюди представлені переважно флогопітом. Із мінералів також наявні гранат і 

шпінель. Акцесорні представлені апатитом, магнетитом, цирконом сфеном, 

ільменітом.  
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Рис. 5.4. ТМЗС-СФ та супутні типи СФ з експлозивних структур і 

стратиформних кластогенних відкладів: 

Продовження рис. 5.4: а – ТМЗС-СФ, трубка «Південна», Приазовський блок УЩ; б – ТМЗС-СФ, 

трубка «Мрія», Приазовський блок УЩ; в – фрагмент СФ з самородного заліза,  трубка «Мрія», 

Приазовський блок УЩ; г – фрагмент ТМЗС-СФ, Кіровоградсько-Смілянське поле експлозивних 

структур; д – ТМЗС-СФ, Білокоровицька структура; е – ТМЗС-ГК, Білокоровицька структура; є – 

КС-СФ, Білокоровицька структура;  ж – ТМЗС-СФ, Білокоровицька структура; з – МЗ-СФ полі 

сферичний агрегат, Білокоровицька структура; и – ТМЗС-ГК, трубка «Карпінська-1»; і – СФ з 

«корундового скла» ,( Al2O3 – 100%), трубка «Карпінська-1»; ї – ТМЗС-CФ, трубка «Карпінська-

1»; й – фрагмент ТМЗС-СФ з двома ядрами самородного заліза, р. Мала Куонамка, Анабарський 

алмазоносний район; к – МЗ-СФ, р. Мала Куонамка, Анабарський алмазоносний район; л – ГК, 

трубка «Поморська»; м – ТМЗС-СФ, трубка «Поморська»; н – фрагмент ТМЗС-СФ з залізним 

ядром, Південний Донбас, горизонт  i2
2 

s i2
2в

 ; о – ТМЗС-ГК, Кросненська зона Карпат св. Бориня-

3, гл. 2475м, верховинська світа; п – гібридна СФ, наявні одночасно 2 фази – магнетитова та 

скляна високо-титанова, каолінові поклади, Мужійовське золото-поліметалеве родовище; р – 

ТМЗС-СФ, каолінові поклади, Мужійовське золото-поліметалеве родовище; с – МЗ-СФ, каолін, 

Мужійовське поліметалічне родовище. 

 

Іноді трапляються ксеноліти олівінових порід та уламки вмісних утворень. 

Породи трубки січуться жилами аплітових і пегматоїдних гранітів.  

Верхня частина трубки була пройдена вертикальною гірською виробіткою 

(шурфом). Розріз представлений покладами осадово-пірокластичних фацій 

(формація флюїдизатно-експлозивна теригенна [97]). Порода складена уламками 

магматичного, метасоматичного, гідротермального і осадового походження: 

здебільшого уламками ультраосновних і лужних порід. Із мінералів наявні піроксен, 

амфіболи, олівін, епідот, рудні мінерали і самородні метали, циркон, муасаніт, алмаз, 

уламки кісток та черепашок. В інтервалі від поверхні до глибини 20 м у пробах 

знайдено велика кількість ТМЗС-СФ (рис. 5.4, б, в). Скло чорного, іноді з 

коричневим відтінком кольору. Форма СФ переважно сферична, іноді можна 

спостерігати полісферичні агрегати. Більші за певну масу уламки скла мають 

здатність утворювати не сферичні, а неправильні оплавлені форми розміром до 

5 мм. Треба зазначити, що у лампроїтах Щорсівської ділянки оплавлені уламки скла 

мають ще більший розмір (2-3 см). Окрім силікатних СФ були знайдені декілька СФ 

жовтуватого кольору, з металевим блиском імовірно сульфідного (металевого ?) 

складу. Поряд із СФ у пробах наявна велика кількість часток самородних металів. 

Вони  утворюють характерні оплавлені та видовжені форми.  
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У складі інтрузивних лампроїтів зафіксована наявність золота, яке утворює 

частинки сферичної форми [145].  

Щорсівська ділянка. Дайкоподібні тіла порід кімберлітового типу були 

виявлені у межах Кіровоградської ділянки однойменного блоку Українського щита 

(Лелеківська, Щорсівська, Озитнянська ділянки). Вони розташовані у вузлі перетину 

Лелеківської та Кіровоградської зон глибинних розломів [146]. У керновому 

матеріалі зі Щорсівської ділянки Кір’яновим М.М. був знайдений уламок (до 3 см) 

оплавленого чорного скла. Мікроаналітичні дослідження показали, що за складом 

скло відповідає типовим ТМЗС-СФ з інших експлозивних структур. Воно має 

високий вміст титану, заліза і марганцю. 

Кіровоградсько-Смілянське поле експлозивних структур. Специфічні 

експлозивні структури, пов’язані з етапом мезо-кайнозойської активізації, 

встановлені у межах Кіровоградського блоку Українського щита. Вони 

представляють собою від’ємні структури фундаменту, заповнені різноманітним 

кластитовим матеріалом (ділянки Грузька, Лісова, Озитнянська, Північно-

Озитнянська) [147, 148]. Вони діагностовані за геофізичними даними і досліджені 

серією свердловин. Фундамент структур здебільшого складений лужно-

метасоматизованими породами [149]. За даними мікропалеонтологічного аналізу 

встановлений палеогеновий вік порід. 

Наявність СФ встановлена у складних за складом кластитових породах 

флюїдизатно-експлозивного генезису (рис. 5.5.). Супутня мінеральна асоціація 

представлена ільменітом, цирконом, хромітом, муасанітом, графітом. Дрібні СФ 

(МЗ-СФ) встановлені у більшості проб на глибині 80-100 м. В цілому характерним 

для цих структур є окиснений тип СФ, тобто більшість з них складена магнетитом і 

дуже рідко трапляються різновиди, що містять самородне залізо. У св. 4056 пр.83. 

трапляються специфічні за формою СФ (МЗ-СФ) – сферичні, краплеподібні, досить 

часто трапляються характерні форми плющення, які утворені внаслідок удару ще 

пластичної СФ о тверду поверхню. Рідко трапляються ТМЗС-СФ (рис. 5.4, г). Проба 

відзначається наявністю часток змінного складу системи Pb-Sn-As і Cu-Zn. 
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Рис. 5.5. Експлозивно-кластитова порода 

складної флюїдально-брекчиєвої текстури. 

Утворена зернами ільменіту та дробленими 

зернами кварцу в основній масі, що 

представлена зміненим склом. 

 

У св. 4068 (пр.63, пр.70.) трапляються МЗ-СФ сферичної і краплеподібної 

форми. Серед мінералів наявні ільменіт, циркон. Форма мінералів часто має сліди 

часткового плавлення. Тут  також наявні частинки самородних металів. 

Треба відзначити випадок особистого знаходження МЗ-СФ не в уламкових 

породах осадового типу або кластитових породах експлозивного генезису, а 

безпосередньо в метасоматичних кварц-польовошпатових породах фундаменту 

(св.4041 гл.134м.). Можливо наявність тут СФ пов’язана з наявними у породі 

плямистими внутрішніми зонами вторинного перетворення (каолінізація ?). 

Захарівська ділянка. Кіровоградський блок УЩ. Розташована близько 10 км на 

схід від м. Новоукраїнка. У межах ділянки комплексом геологічних методів 

встановлена вибухова брекчієва структура. Основа структури складена гранітоїдами 

Новоукраїнського плутону. Від’ємна структура покрівлі кристалічних порід основи 

заповнена гранітизованими породами палеочохла, що належать до метааркозової 

формації. Осадовий чохол представлений вапняковими пісковиками, 

мраморизованими та оолітовими вапняками, каолінами. Усі комплекси порід 

вибухової структури мають ознаки впливу високотемпературних та високобаричних 

флюїдизатних процесів на мінеральному рівні [3], на структурному рівні поширені 

процеси розтріскування, дезінтеграції, брекчіювання порід. За допомогою 

дешифрування космознімків встановлені концентричні та радіальні елементи у 

структурі рельєфу, що є типовими ознаками кільцевих вибухових структур. У складі 

структури головним геологом Черкаської ГРЕ Бабиніним О.К. були встановлені 
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дайкоподібні тіла пемзовидних порід складених склом з оплавленими зернами 

польового шпату та кварцу. У складі порід встановлені численні МЗ-СФ, зерна 

муасаніту та декілька кристалів алмазу. У брекчійованих породах чохла були 

знайдені уламки скла розміром до 7 см. Скло має пухирчасту текстуру (рис. 5.6.), 

особливістю складу є надзвичайно високий вміст калію: Na2O – 2.12, MgO – 4.34, 

Al2O3 – 0.89, SiO2 – 50.17, K2O – 28.92, CaO – 8.58. Автором виділені дрібні МЗ-СФ з 

порід метааркозової формації (св. 2034, пр. А-179).  

 

 

 

Рис. 5.6. Внутрішня текстура висококалієвого скла 

(Захарівська ділянка, пр. А-124). 

 

5.1.2. Кільцеві структури проблемного типу 

Питання природи деяких кільцевих вибухових структур на даний час є 

дискусійним – частина авторів дотримується ідеї про їхнє імпактне походження, 

інша частина вважає їх суто телуричними ендогенними вулкано-тектонічними 

структурами. Наявність вулканічних порід у складі імпактних утворень 

прихильники імпактної теорії пов’язують з процесами руйнування щільності 

літосфери, що спричиняє ендогенну активність. Тут можна угледіти певну 

методологічну невідповідність, бо таким чином можливість вирішення питання 

генезису кільцевих структур попадає на логічну петлю філософського парадоксу на 

зразок: «Що раніше було – курка чи яйце?». До речі, наявність СФ у складі 

коптогенних (імпактних) комплексів порід апологети імпактної теорії вважають 

майже головним аргументом своїх поглядів. Вони практично відкидають 

можливість утворення СФ як результаті процесів земного походження. 

Таким чином сам факт існування дуже специфічних за своїми ознаками СФ 

телуричного походження і тим більше їхня наявність у складі порід, що складають 

кільцеві структури вибухового типу, є вагомим контрфактом імпактної теорії 

загалом і стосовно нижче зазначених об’єктів – зокрема.  
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Зеленогайська вибухова кільцева структура. Знаходиться у межах 

Кіровоградського блоку Українського щита. Кратероподібне заглиблення має 

діаметр близько 2 км, перекрите піщано-глинистими осадами, що містять фауну 

палеогену [150].У мінералогічних пробах з кернового матеріалу (4096, пр. 96-2,    

96-3, гл.238м) були виявлені ТМЗС-СФ (рис. 5.7, а), ГК різних типів, частинки 

самородного заліза різноманітних форм (рис. 5.7, б, в).  

 

                       а                                 б                                              в 

Рис. 5.7. Частинки глибинного походження, виявлені в породах Зеленогайської 

кільцевої структури (св.4096): 

а – ТМЗС-СФ з пухирчастою текстурою та металевим ядром (аншліф); б – частка самородного 

заліза бруньковидної будови; в – частка самородного заліза стружкоподібної форми 

 

ГК представлені різними типами, окремі з них містять нерозплавлені зерна 

мінералів, що є характерним для скла імпактних (?) структур (рис. 5.8, а, б). 

Незвичайним є факт, що ГК такого типу також містять хондрули самородного 

заліза. Унікальним у своєму роді є інший тип скла – воно містить розпилене 

самородне залізо, але на відміну від інших випадків не у нуклейованому стані 

(рис. 5.8, в).  

Доцільним є згадати про ще один тип екзотичних сфероїдних утворень 

(пізоліти), що були виявлені у породах на гл. 10 м у межах Зеленогайського кратеру 

(взірці надані  М.М. Кір’яновим). Не виключена імовірність того, що ці утворення 

певним чином пов’язані з експлозивним процесом. Розмір пізолітів в діаметрі 

коливається від 2 до 15 мм (рис.5.9, а). 



105 

 

                       а                                               б                                         в 

 

Рис. 5.8. Різні типи ГК, виявлені в породах Зеленогайської кільцевої структури: 

а – непрозоре  шлакоподібне скло бурого кольору; б – ясна склоподібна речовина з зернами 

мінералів та хондрулами самородного заліза (темно сіре); в – жовтувате прозоре скло з 

численними включеннями самородного заліза (біле) 

 

У розрізі можна спостерігати концентрично-зональну будову, тріщинки заповнені 

рудною речовиною (рис. 9, б). Складені пізоліти гідроксидом заліза та карбонатною 

речовиною (?). Зональна будова може вказувати на хемогенний осадовий механізм 

їхнього утворення. Цікавий факт – на Марсі були відкриті подібні за морфологією 

утворення, що отримали назву - «blueberries» (рис. 5.9, в). Одні вчені схиляються до 

їхнього осадового походження, що передбачає наявність води на планеті, інші 

вважають, що це краплі застиглого імпактного розплаву. С. Хагерті запропонував 

свою теорію і ототожнив ці знахідки з орбікулярними гематит-карбонатними 

нодулями, що трапляються у кімберлітах [89]. Дуже подібні утворення автор 

спостерігав у взірцях кімберліту з Якутської провінції, деякі з них містять дроблені 

зерна гранату. Другий тип «пізолітів» з Зеленогайської структури складений 

дрібними зернами сидериту, армалколіту, у окремих взірцях можна спостерігати  

більші за розміром зерна кварцу(рис. 5.9, г). 
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а                                     б                                        в                               г 

 

Рис. 5.9. Пізоліти з Зеленогайської структури (а,б,г) і поверхні Марсу (в): 

а – пізоліт гематитового складу (Зеленогайська кільцева структура, гл. 8-10 м,); б – шарувата 

текстура пізоліту з Зеленогайської кільцевої структури у розрізі; в – пізоліти з поверхні Марсу; г – 

пізоліт складений зернами сидериту та армалколіту 

 

Белилівська (Західна) вибухова кільцева структура. Структура розташована у 

межах Подільського блоку Українського щита, інтенсивно денудована. Представляє 

собою воронкоподібне тіло більше 4 км у діаметрі, глибиною 350 м. Структура 

складена алогенною брекчією та специфічними лаво- і туфоподібними породами 

[14]. У породах структури встановлені високобаричні мінерали: алмаз, лонсдейліт, 

коесит та інш. Серед специфічних утворень встановлені металеві, скляні СФ, ГК 

складного складу. Останні містять скелетні кристали марганцевої різновидності 

армолколіту, ульвошпінелі, ільменіту, вюститу, хондрули самородного заліза [14]. 

Треба відзначити, що цей «класичний» специфічний мінеральний склад 

притаманний дослідженим ТМЗС-СФ з структур кімберліт-лампроїтового типу 

(трубки України, Якутії, Анголи, Архангельської провінції). 

Бовтиська кільцева структура. В розмірі кратер структури сягає 24 км і є 

найбільшою кільцевою структурою Українського щита. В районі розташування 

структури на Кіровоградському блоці Українського щита відома серія супутніх 

менших за розміром структур (Ротмістрівська, Зеленогайська), а також серія 

воронкоподібних заглиблень фундаменту, виявлених за геофізичними даними [150]. 

Внутрішня частина кратеру заповнена алогенною брекчією, та пластовими тілами 

лавоподібних склуватих порід (зювітів). У складі кластитових порід кратеру 

виділені ГК двох типів [15]: а) ГК складені темним непрозорим склом , та рудними 
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мінералами і самородним залізом; б) ГК з прозорого скла містять велику кількість 

мікролітів перовскіту, силіциди заліза, муасаніт, самородні метали, оксиди титану. 

Дослідження вулканокластичного матеріалу з експлозивних кімберліт-

лампроїтових структур УЩ, а також експлозивних структур, що мають дискусійне 

походження, показало, що основним незмінно наявним компонентом глибинної 

експлозивної асоціації є ТМЗС-СФ, МЗ-СФ.  

 

5.1.3. Протерозойські осадові відклади Білокоровицької структури  

Білокоровицька структура. Субмеридіональна рифтогенна структура          

мезо- неопротерозойського віку розташована у межах Волинського блоку 

Українського щита. Серія розвідувальних свердловин в східній частині розкрила 

Білокоровицьку структуру з метою розшукових досліджень на алмази           

(св. 1402-1409). Розріз складений пісковиками і конгломератами Білокоровицької 

світи. У концентратах гвинтової сепарації визначені різноманітні типи СФ 

(рис. 5.4, д-ж), у тому числі специфічні, характерні тільки для даного прояву. 

Наявність СФ прямо пов’язана з вмістом важкої фракції. Силікатні СФ представлені 

ТМЗС-СФ та КС-СФ.  

МЗ-СФ часто утворюють екзотичні полісферичні агрегати (рис. 5.4, з), колір 

має специфічний голубий металевий відтінок. Потрібно згадати знахідку екзотичної 

поліфазної СФ, у складі якої можна спостерігати центральне магнетитове ядро, яке 

облямоване бурим прозорим склом. В асоціації з СФ У.Ф. Феношиною, Е.М. Сливко 

визначена і досліджена група мінералів-супутників алмазів [151]. Серед рідкісних 

мінералів тут слід зазначити алмаз, муасаніт, ферсиліцид (FeSi), фердісиліцид 

(FeSi2), корунд, танталіт, самородні метали (золото, мідь, свинець). Знаходження 

таких СФ у білокоривицьких конгломератах вважається автором нетрадиційним і 

має певну низку суперечностей – дивує, зокрема ідеальний стан скляних СФ, повна 

відсутність часток цементу на поверхні. З іншого боку цей об’єкт є особливо 

цікавим з того приводу, що тут представлене безпрецедентне різноманіття типів СФ 

першого типу, це стосується також комплексу мінералів. Подібну ситуацію ми 

можемо спостерігати на трубках «Катока» (Ангола) [6, 9], «Поморська» та 
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«Карпінська-1». Цей факт додає певної перспективи з точки зору алмазоносності 

даної ділянки і Новоград-Волинського алмазоносного району в цілому. 

Потрібно зазначити, що за новітніми даними вік порід Білокоровицької світи 

переглянуто. На даний час вони датуються фаменсько-туронським віком девону та 

карбоном. 

 

5.1.4. Чохол Українського щита 

1. Е.К. Лазаренко зі співавт. [119] вказують на знахідки СФ, що складені 

ферсиліцидом та фердисиліцидом у полтавських відкладах на північному схилі 

Катиринівського гранітного масиву, Приазовський блок УЩ. 

Відклади полтавської серії представлені переважно кварцовими, кварц-

каолінистими пісками з прошарками глин, каолінів, пісковиків. Мінерали 

силіцидів заліза встановлені у пробах з глибини 5-90 м, описані різноманітні 

форми виділення: сферична (СФ), кутаста ізометрична, списоподібна, 

дендритова, зубчаста. Вміст мінералу від 3 до 250 кг/м
3
. Супутня мінеральна 

асоціація представлена: ільменітом, цирконом, рутилом, гранатом ставролітом, 

амфіболом, піритом, монацитом, корундом, топазом, баритом. 

2. Демидівський кар’єр, с. Демидівка, Гніванський район. Розріз штучного 

відслонення складений шаром відкладів верхнього сармату, потужністю до 5 м, 

що перекриває бердичівські граніти кристалічного фундаменту, Подільський 

блок УЩ. Сарматські відклади представлені вапняковими пісковиками, іноді 

червоноколірними, завдяки аномальному вмісту гранату, та лінзоподібними 

вапняковими шарами. В основі неогенових відкладів знайдені уламки чорного 

шлакоподібного скла розміром до 2 см, на окремих ділянках колір скла може 

змінюватись до білого. В одному із взірців можна розрізнити рештки вуглистої 

речовини органічного походження. Спільно трапляються силікатні СФ, що 

складені таким самим склом, відповідно чорного і ясного кольору. Встановлений 

алюмо-залізо-силікатний склад СФ та уламків скла. Поверхня СФ частково 

вкрита карбонатною речовиною. Дуже цікавий факт, який певним чином може 

мати відношення до досліджуваної проблеми, – разом з уламками скла були 
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знайдені фосилізовані рештки фауни крупних ссавців (ведмідь, гіпаріон, 

шаблезубий тигр), в основному зуби, іноді кістки. Первинна речовина залишків 

повністю заміщена апатитом, у якому автором були визначені гетерофазні 

флюїдні включення. Методами термобарометрії було визначено, що процес 

поховання (діагенезу) залишків ссавців проходив при підвищеній температурі 

(приблизно 170
0 

С). Тобто масова загибель крупної фауни з одного боку та 

утворення специфічних умов для збереження останків могла бути спричинена 

саме експлозивними процесами.  

3. Велика кількість СФ і ГК виявлена в концентраті Іршанського 

ільменітового розсипного родовища. Іршанська група родовищ представляє 

собою  групу алювіальних розcипів плейстоценового віку, що залягають на 

каолінізованих корах звітрювання докембрійських порід Коростенського 

плутону. Розсипи представлені різними типами пісків, що можуть містити гальку 

та щебінь, трапляються моренні відклади, супіски і суглинки. У магнітній фракції 

виявлена висока кількість МЗ-СФ крупного і середнього розміру 

(трапляються здвоєні форми) та одиничні екземпляри ТМЗС-СФ. ГК складені 

пористим темним гомогенним склом, за своєю специфікою вони дуже подібні до 

шлакоподібних часток з Зеленогайської структури (рис. 4.10, а, б). 

     

а                                                    б                                               в 

Рис. 5.10. ГК і СФ з Іршанського родовища: 

а – ГК складений гомогенним склом алюміній-залізо-силікатного складу (діаметр 2 мм);              

б – попередній взірець – поперечний перетин, BSE зображення; в – BSE зображення СФ, що 

складена двома типами скла алюміній-залізо-силікатного (аналіз-2) і високотитанового складу 

(аналіз-1). 
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Досліджений своєрідний екземпляр СФ складений двома не змішаними фазами скла 

(рис. 5.10, в.). Основний мінерал концентрату – ільменіт, наявні гранати, ставроліт, 

магнетит. 

4. Кіровоградська область, Гайворонський район. Близько 70 проб було відібрано 

на ділянці між селами Казавчин, Котовка і смт. Гайворон. Ця ділянка була 

вибрана як своєрідний геологічний полігон для вивчення умов поширення СФ і 

супутніх мінеральних утворень. Геологічний розріз району складається з порід 

(гнейси, кристалічні сланці) кристалічного фундаменту, перекритого чохлом 

осадових відкладів (піски балтського горизонту потужністю до 25 м 

(рис. 5.11, а, б). 

   

                         а                                                                    б 

Рис. 5.11. Відслонення пісків балтської світи у Гайворонському районі: 

а – піщаний кар’єр у с. Котовка, стрілкою показаний лінзоподібний вихід червоно-бурих глин;      

б – піски перекриті лесоподібними суглинками (с. Бандурово) 

 

На піднятих ділянках піски перекриті   малопотужним (до 2 м) шаром червоно-

бурих глин пліоценового віку. Глини досить різноманітні за кольором і текстурою. 

Трапляються строкаті червоно-бурі, зеленуваті, світло-сірі до майже білих різновиди 

з масивною, флюїдальною, брекчієподібною текстурою. Червоне забарвлення 

поверхні Землі, завдяки поширенню глинистого горизонту можна добре 

спостерігати на космічних знімках, що зроблені у період осінь-весна. На ділянках, 

що наближені до долини р. Південний Буг, поклади пісків і глинистий горизонт 

можуть випадати із розрізу чохла, кристалічні породи перекриваються тут 

лесоподібними відкладами значної потужності. Геологічний розріз був досліджений 

на основі відібраних проб з штучного відслонення (с. Котовка) і опірної 
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гідрогеологічної свердловини №16 (трест «ПівнічУкрГеологія»). По площі були 

відібрані проби нижче рівня ґрунтів, що перекривають пліоценовий горизонт. 

Основний висновок: максимальний вміст СФ і важких мінералів наявний саме в 

глинистому горизонті на ділянках, де він зберігся у неперевідкладеному стані. 

На таких ділянках електромагнітна фракція у пробах в процентному відношенні 

перевищує неелектромагнітну, що складена переважно обкатаним кварцом. СФ і 

мінерали супутньої асоціації, як поодинокі знахідки, були встановлені у лесах , в 

ґрунті, на поверхні. Цікавий факт, що в алювіальних відкладах Південного Бугу 

були зареєстровані лише поодинокі СФ, незважаючи на великий об’єм обробленого 

матеріалу. Це вказує на відсутність процесів, які призводять до утворення 

вторинних ореолів розсіювання. З глин була виділена велика кількість СФ типу-ІІ 

(рис. 5.12, а, б), уламків пухирчастого скла, магнітних шлакоподібних уламків. 

У меншій кількості наявні СФ типу-І це – МЗ-СФ, АЗС-СФ, КС-СФ. Треба 

зазначити, що АЗС-СФ можуть у різних співвідношеннях містити силікатну і рудну 

компоненти (рис. 5.12, б). За своїми ознаками вони відрізняються від МЗ-СФ з 

експлозивних структур, але є близькими до СФ з «червоних» глин Атлантичного 

океану [47] та льодовику Антарктиди [52]. Доречно згадати, що і знахідки КС-СФ 

відомі у Антарктиді [68]. 

 

                 а                                                        б                           в 

Рис. 5.12. СФ з пліоценових червоноколірних глин Гайворонського району: 

а – СФ тип-ІІ складена алюміній-залізо-силікатним склом з мікрокристалами шпінелі; б – СФ 

складені кальцій-алюмій-силікатним склом (тип-І з деякими рисами типу-ІІ); в – СФ типу-ІІ 

складені симплектитом з алюміній-залізо-силікатного скла і мікролітів магнетиту і шпінелі. 

 

Серед супутньої мінеральної асоціації треба відзначити декілька різновидів 

гранату (рожевий, бузковий, густо-червоний), піроксен коричневий і        
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смарагдово-зелений (авгіт), ільменіт, муасаніт, феросиліцій, самородні метали. 

Трапляються уламки порід основного складу, уламки еклогітоподібної гранат-

піроксенової породи 

Характерною рисою глибинних мінералів і СФ є їх надзвичайно «свіжий» 

вигляд, тобто повна відсутність механогенної обробки і хемогенних перетворень, 

вони також відрізняються більшим розміром порівняно з кварцом з псамітової 

складової відкладів. Особливо треба зауважити, що за багатьма ознаками (колір, 

текстура, мінеральна асоціація) глини мають спільні риси з утвореннями туфоїдного 

типу. 

 

 

5.2. Волино-Подільська плита, західний схил Українського щита (трапова 

формація Волино-Проділля) 

Волинський район розвитку трапової формації займає північну частину 

Волино-Подільської плити, західний схил Українського щита. В цілому породи 

трапової формації займають значну частину Південно-Західної окраїни 

Східноєвропейської платформи на території України, Білорусії та Польші. Загальна 

площа поширення складає близько 200 тис. км
2
.  

Кристалічний фундамент району Волинської западини є ядром древнішої 

консолідації земної кори, переробленим у пізньому археї – ранньому протерозої 

[146]. Породи основи, що має блокову будову, розбиті системою глибинних 

розломів. Це має віддзеркалення у будові чохла, ускладненого структурами нижчого 

порядку: Прип’ятський вал (Луківсько-Ратнівський горст), Ковельський виступ, 

Стоходський трог. Основа повністю перекрита платформеним чохлом Волино-

Подільської плити потужністю від 200 м на сході Волинського регіону до декількох 

кілометрів на заході. 

В основі платформеного розрізу чохла залягають теригенні червоноколірні 

відклади поліської серії рифею потужністю до 900 м. На них незгідно залягають 

породи трапової формації волинської серії нижнього венду потужністю 300-550 м. 

На окремих ізольованих ділянках основа вендського розрізу представлена 
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тилітоподібними відкладами бродівської світи – це переважно буроколірні 

алеврито-глинисті породи з домішками гравійного матеріалу та гальки. Розріз 

волинської серії складається з чотирьох світ: базальна горбашівська – суттєво 

теригенна потужністю до 50 м; заболотівська, бабинська та ратнівська – переважно 

вулканогенні (базальти, туфи, туфо-пісковики). Породи волинської серії перекриті 

теригенними відкладами могилів-подільської та канилівської серій верхнього венду 

потужністю до 250 м. Вендські відклади перекриті осадовими комплексами 

теригенних та карбонатних порід фанерозою. 

Автором були встановлені та досліджені СФ у вулканокластичних породах 

Берестовецького кар’єру , Перекальської структури та у сапонітових туфах поблизу 

с. Ташки. Також використані дані, надані Я. Косовським по Ратнівській та 

Рафалівській ділянках. 

1. Рафалівська ділянка. Західний схил УЩ. МЗ-СФ та дрібні ТМЗС-СФ встановлені 

у відкладах бродівської світи (пісковики, алевроліти, аргіліти). Супутня 

мінеральна асоціація: магнетит, ільменіт, гранат, біотит, турмалін, шпінель, 

рутил, ставроліт, піроксен, пірит, халькопірит, циркон (аналітик Савчук Н.О.). 

Поодинокі знахідки МЗ-СФ відмічені у пісковиках чарторийської світи могилів-

подільської серії, та у крупнозернистих пісковиках канилівської серії. 

2. Ратнівське рудоносне поле. Ратнівський горст, центральна частина 

Прип’ятського валу. МЗ-СФ та ТМЗС-СФ трапляються у теригено-

вулканогенних породах горбащівської світи, супутня асоціація представлена 

наступними мінералами: гранат, ільменіт, турмалін, шпінель, рутил, ставроліт, 

піроксен, пірит, апатит, циркон (аналітик Савчук Н.О.). 

3. Кухотсько-Серхівська площа. Перекальська вулканічна структура. Св. 49, 

гл.196 м. ЗАС-СФ червоно-жовтого кольору виявлені у літо-вітрокластичних 

туфах перекальської (горбащівської) світи вендського віку. Форма СФ сферична, 

еліптична, каплеподібна (див. рис. 3.1, з). У породі трапляються окремі 

літокласти, покриті або імпрегновані склом аналогічного до СФ складу. 

4. Берестовецький базальтовий кар’єр (№9), волинська серія венду. Унікальний 

прояв, що ілюструє речовинну та структурну специфіку флюїдизатних утворень, 
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було зафіксовано у північній стіні базальтового кар’єру. Сліпе жилоподібне тіло 

штокверкого типу складене кластогенною сумішшю – глинистого субстрату з 

численними СФ та крупними (до 7 см) уламками з чорного скла (рис. 5.13.). 

З поверхні скло покрито тонкою плівкою самородного заліза, у склі наявні 

рідкісні сферичні включення самородного заліза. Форма СФ аналогічна до 

типових форм, що притаманні КС-СФ (див. рис. 3.1. в, і). Склад СФ дуже 

подібний до складу базальтів волинської серії, за винятком підвищеного вмісту 

кальцію та титану. Цікаво, що аномальний вміст саме цих елементів є типовим в 

основних типах СФ з кімберліт-лампроїтових структур (КС-СФ, ТМЗС-СФ). 

На ділянці Брестовецького кар’єру відмічена серія подібних структур, що 

проривають базальтовий покрив. За термінологією кар’єрних служб вони носять 

назву «буртниці», зазвичай вони не підлягають розробці і залишаються у вигляді 

конусоподібних останців серед кар’єру. Уперше знахідки самородного заліза у 

базальтах Берестовця та Янової Долини були описані О.П. Карпінським у 1873 р. 

За думкою Є.К. Лазаренка прояви самородного заліза пов’язані з процесами 

асиміляції виверженими породами органічної речовини [152]. 

 

 

 

Рис. 5.13. Ін’єкційна структура інтрузивно-пірокластичного тіла у плато-

базальтах волинської серії, кар’єр № 9, с. Берестовець (а); діаграма складу 

петрогенних елементів (у мас.%) у базальтах волинської серії (середнє по регіону) та 

СФ з інтрузивно-пірокластичних структур 
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5. Пірокластичні відклади берестовецької світи венду були досліджені у 

природному відслоненні та у кар’єрі, с. Ташки, Славутський р-н, Хмельницька 

обл. Поклади складені шаруватими сапонітизованими туфами, загальна 

потужність сягає біля 100 м, зазвичай туфи перекриті малопотужним 

кременистим горизонтом сеноманського віку. Традиційно ці вулканогенні 

відклади інтерпретуються як пірокластичні фації трапової формації Волино-

Поділля. Петролого-мінералогічні дослідження показали, що майже на 100% 

породи складені сапонітовою масою і не містять домішок теригенного матеріалу 

або ювенільних мінералів. Був встановлений лише незначний вміст дрібних МЗ-

СФ, АЗС-СФ. 

6. Путринецький прояв утворень флюїдизатно-експлозивного типу знаходиться 

неподалік на південь від вищеописаного об’єкту та є унікальним з точки зору 

кількісного та якісного складу пірогенної речовини експлозивного походження. 

Хоча геологічна вивченість цього об’єкту залишається недостатньою, оскільки 

доступ обмежений декількома невеличкими відслоненнями. Кластогенні піщано-

глинисті породи із значним вмістом гравійної фракції залягають вище пісковиків 

та алевролітів поліської серії венду на північній околиці с. Путринці, 

Ізяславський р-н, Хмельницька обл. Мінералогічні дослідження показали 

значний вміст практично усіх відомих типів речовини глибинного походження: 

МЗ-СФ, ТМЗС-СФ, КС-СФ, АЗС-СФ та ГК (рис. 5.14.), самородні метали та 

інтерметалеві сплави (Fe, Fe-Ni-Сr, Fe-Сr, Sn-Sb-Pb+Cu-Sb, Zn, Cu, Fe-Ti, Sn+Pb, 

Pb), муасаніт, кусонгіт, мантійний корунд, дистен, хром-шпінель, ільменіт, 

ставроліт, гранати, уламки ультраосновних порід. Вражає розмір та кількість  

КС-СФ, якщо їхній вміст на інших об’єктах становить 1-3 одиниці на 10 кг 

породи, то тут вміст перевищує 100 одиниць. Довжина окремих гантелеподібних 

КС-СФ сягає 5 мм.  

7. Дуже подібні до Путринецького прояву, експлозивні компоненти були виявлені у 

пробах з піщанистих відкладів, що перекривають горизонт сеноманських 

кременів на північній околиці м. Славута, правий берег р. Горинь. 
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Рис. 5.14. Загальний вигляд проби, відмитої 

від глинистої складової, Путринецька ділянка, 

Ізяславський р-н, Хмельницька обл. 

Гантелеподібні КС-СФ сягають 4 мм в 

довжину, колір скла змінний від чорного до 

ясно-жовтого. Трапляються екземпляри з 

тонкою плівкою рудного мінералу на 

поверхні, орієнтовно магнетиту (?) 

 

Породи містять комплекс пірогенних частинок та мінералів, практично 

ідентичний до вищезгаданого з Путринецького прояву, за виключенням того, що 

вони представлені дрібнішою фракцією. Отже, якщо обидві прояви є елементами 

єдиної пірокластичної фації, то зміни гранулометричного складу та вмісту 

експлозивної речовини можна вважати прикладом прояву просторової 

зональності при поширенні пірокластичного матеріалу. Путринецьку ділянку 

можна вважати наближеною до ймовірного центру експлозії. Хоча аномально 

високий вміст та розмір частинок порівняно з іншими відомими прикладами вже 

свідчить про наближеність до первинного джерела.  

 

5.3. Донецька складчаста область 

Донецька складчаста область є Донецьким сегментом Прип’ятсько-

Дніпровсько-Донецького авлокогену. Структура складена головно породами 

палеозою, наявні також мезозойські та кайнозойські відклади. Найдревніші породи 

чохла – девонські: теригенно-карбонатні, ефузивні на півдні Донбасу (потужність до 

600 м); соленосні та ефузивні у центральній частині (потужність до 5 км). Теригенні 

відклади карбону складені головно темно-сірими аргілітами з прошарками 

пісковиків потужністю до 60 м. В основі розрізу нижнього карбону лежать масивні 

вапняки. Промислово-вугленосними є відклади середнього карбону. Загальна 

потужність відкладів карбону змінюється від 4 до 12 км. У північно-західній частині 
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кам’яновугільні відклади перекриті пермськими карбонатними, соленосними та 

теригенними червоноколірними відкладами потужністю до 2200 м. Мезозойські 

континентальні та морські відклади незгідно перекривають палеозойські відклади. 

Кайнозойські відклади (палеоген, неоген) представлені пісками, глинами, 

мергелями, опоками. Зазвичай потужність не перевищує 100 м, за винятком 

локальних депресій, у яких потужність сягає 600-900 м. 

Магматичні процеси у межах Донецької складчастої структури були проявлені 

у двох етапах. На першому етапі у середньому та верхньому девоні – це лужно-

ультраосновні, габроїдні, базальтоїдні та лужні породи, які повніше представлені у 

зоні зчленування Донбасу та Приазовського блоку УЩ. Магматизм другого 

(пізньопалеозойського) етапу  представлений трьома комплексами. Південно-

Донбаський післякарбоновий комплекс, представлений шонкінітами, 

плагіопорфірами, трахиліпаритами та грорудитами, що утворюють штоки, дайки та 

сили у відкладах карбону зони зчленування Донбасу та Приазовського блоку УЩ. 

Другий комплекс, представлений андезитами, андезитобазальтами, трахиандезитами 

та трахиліпаритами, розвинутими вздовж південної окраїни Донбасу. Вік порід 

становить 210-260 млн. рок. Третій – це Міуський лампрофіровий комплекс 

(мончикіти, одиніти, камптоніти). Вік порід чітко не визначений, за геологічним 

даними допіздньокрейдовий, дані визначення абсолютного віку коливаються від 210 

до 160 млн. рок. 

У структурному відношенні Донецька складчаста споруда є крупним 

синклінорієм, розташованим між Українським кристалічним масивом та 

Воронеською антеклізою. В цілому структура визначається розвитком лінійних 

складок північно-західного напрямку (300-310
0
). Визначальним структурним 

елементом є Головна антикліналь. З півночі до неї примикає Головна синкліналь.  

У геологічному розрізі середнього карбону Головної синкліналі Донбасу, у 

межах Антрацитового, Ровенецького та Довжанського вугленосних районів 

поширений горизонт  i2
2 

s i2
2в

 потужністю 6-9 м [37]. Традиційно його не 

відокремлювали від основної маси вмісних порід і визначали як пісковик або 

«піщаний сланець». Детальніше дослідження літологічних характеристик порід 
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горизонту показало різкі відміни складу, текстури і структури порід, а також 

механічних властивостей та геофізичних характеристик. Ряд нових геолого-

мінералогічних даних свідчать на користь вулканічної природи даного горизонту. 

Ідея була запропонована головним геологом шахти «ім. Дзержинського» 

Б.І. Якімеліним [153, 154]. 

Верхня частина горизонту складена масивними породами, нижня виявляє 

різноманіття текстур: хвилясто-шарувата, лінзовидно-шарувата, лінзовидно-

плямиста(рис. 5.15, а), скісно-шарувата. 

Петрографічні дослідження у шліфах показали, що горизонт складений 

теригенними та вулканогенними (туфи, лави кислого складу) породами [153].          

У рамках даної роботи були проведені рентген-дифрактометричні дослідження 

п’яти зразків основних типів порід горизонту. Вони показали, що основною 

складовою порід є альбіт та кварц, окремі зразки містять кальцит або іліт. У 

протолочних пробах з основних типів порід горизонту автором були виявлені 

численні        ТМЗС-СФ, ТМЗС-ГК, залізні СФ та частинки самородного заліза. 

 

                                         а                                                   б 

Рис. 5.15. Лінзовидно-плямиста текстура порід горизонту i2
2 
s i2

2в 
(а). Внутрішня 

текстура ГК з туфоїдного горизонту i2
2 

s i2
2в 

 – манган-силікатне скло (сіре) ,  рутил 

(ясно-сіре), сферичні включення самородного заліза (біле) у силікатній фазі (б) 

 

Важливо, що відсотковий вміст цього матеріалу є безпрецедентно високим 

порівняно з іншими відомими об’єктами. Специфічним типом, що трапляється 

тільки на даному об’єкті, є ТМЗС-ГК складені голчастими кристалами рутилу та 

мангановим склом (рис. 5.15, б). Морфологічно уламки не виявляють рис, що є 

характерними для скляних частинок, тобто пухирчатої текстури, оплавленої 



119 

поверхні, скляної текстури сколу. Візуально їх важко відрізнити від уламків рудних 

мінералів. 

 

 

5.4. Карпатська складчаста система, Передкарпатський прогин 

Перші знахідки СФ у Карпатському регіоні пов’язані з літолого-

стратиграфічними дослідженнями за результатами буріння св. Бориня-3 

(Турківський р-н). Н. Трофимович виявила наявність МЗ-СФ у багатьох пробах з 

глибин 2400-3100 м (рис. 5.16.). Проведені автором цілеспрямовані дослідження 

показали також наявність ТМЗС-СФ та різних типів ГК, що були аналогічними до 

досліджених СФ з експлозивних структур. Звичайно, що цей факт викликав інтерес 

до подальшого вивчення поширення експлозивного матеріалу у відкладах 

Карпатського регіону. 

 Карпатська складчаста система є північною частиною Середземноморського 

альпійського складчастого поясу. Українська територія включає в себе східну 

частину Карпатської дугоподібної гірської системи, що традиційно називається 

Східними Карпатами. 

Східні та Західні Карпати згідно з історико-геологічними та структурними 

особливостями діляться на дві частини: давніші Внутрішні Карпати та молодіші 

Зовнішні Карпати. Ці поздовжні структури розділені Пенінською зоною. Зовнішні 

Карпати сформовані серією крупних покривно-насувних структур (покровів): 

Скибова, Кросненська, Дуклянська, Поркулецька (рис. 5.17.). 

Кожна з структур має свої літолого-стратиграфічні та структурні відміни, що 

дозволяє виділити їх у окремі структурно-фаціальні зони. У розрізі Зовнішніх 

Карпатах домінуючими є флішові та флішеподібні відклади крейда-палеогенового 

віку, які у сукупності формують Східно-Карпатський флішовий пояс. 
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Рис. 5.16. Геологічний розріз побудований за результатами буріння свердловин 

Бориня-3 та Бориня-2, Турківський район, Кросненська зона Карпат. 

СФ встановлені у взірцях св. Бориня-3 з наступних інтервалів (м): 2475-2480, 2500-2505, 2590-

2595, 2665-2685, 2719-2725, 2923-2925, 2931-2935, 2945-2950, 2960-2965, 2980-2985, 2995-3000, 

3015-3020, 3050-3060, 3090-3095, 3097-3100, 3135-3140, 3150-3180, 3245-3250, 3265-3270, 3350-

3355, 3360-3365, 3400-3405, 3480-3485. 

                                         

Рис. 5.17. Тектонічна схема Українських Карпат [159]. 
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Фронтальна частина Карпат (Скибовий покрив) насунута на структури 

Борислав-Покутської зони Передкарпатського прогину. Передкарпатський прогин 

має асиметричну будову, тобто типову конфігурацію передового прогину. 

Внутрішня частина Передкарпатського прогину має складчасто-насувну будову, 

подібну до структури Зовнішніх Карпат. До неї належать Борислав-Покутська та 

Самбірська зони. Зовнішня частина Передкарпатського прогину складена 

субгоризонтальними моласовими відкладами міоцену, ускладненими системою 

розривних порушень. Треба зауважити, що деякі дослідники інтерпретують 

Бориславсько-Покутську та Самбірську частини Передкарпатського прогину як 

перехідний елемент Зовнішньо-Карпатського флішового поясу [155]. 

Продовж альпійської історії Українських Карпат встановлена дві стадії 

вулканізму – мезозойська та міоценова [156–158], які мали місце у межах 

Внутрішніх Карпат та Закарпатського прогину. Окремі тіла мезозойських 

гіпабісальних інтрузивних порід поширені у Мармароській та Рахів-Буркутскій 

структурних зонах. Переважно це дайки, неки, лінзи, що складені лерцолітами, 

серпентинітами, діабазами та габро-діабазами. Вік магматичних порід мезозойської 

стадії вулканізму коливається від середньотріасового до ранньокрейдового. 

Неогенова стадія активно проявилась накопиченням потужних об’ємів туфів, 

туфітів, лавових покровів, ігнімбрітів, спечених туфів. Потужність 

вулканокластичних відкладів може сягати 1000 м. Неогеновий етап вулканізму 

представлений двома формаціями: ріодацитовою та андезитовою. Раньоміоценова 

ріодацитова формація характеризується високою експлозивною активністю у межах 

Закарпатського прогину. Середньо- та піздньоміоценові стратовулканічні структури 

та лавові потоки андезитової формації формують вулканічні пасма у районах 

прилеглих до Карпатського флішового поясу. 

З метою дослідження поширення СФ у Карпатському регіоні були досліджені 

проби з олігоценових відкладів Кросненської зони (св. Бориня-3), відслонення 

крейда-палеогенових відкладів Скибової зони у районі Добромиля (с. Тарнава, 

стрийська світа) та палеогенових у Сколівському районі (с. Гребенів, ямненська 

світа). Також досліджені відклади воротищенської світи Бориславсько-Покутської 



122 

зони у відслоненнях Добромильського району та проявах болотного вулканізму 

«Старуня». 

У піздньокрейдовий-палеогеновий період у геологічній історії Українських 

Карпат магматична активність відсутня за виключенням «телетефроїдних» відкладів 

у флішових комплексах Зовнішніх Карпат [158]. У досліджуваному районі у межах 

Скибової та Борислав-Покутської зон  у розрізах верхньої крейди та палеогену 

трапляються шари, складені вулканокластичним матеріалом [160–164]. Особливо 

характерними вони є для піздньопалеогенового часу, коли у розрізах менілітової 

світи потужність туфогенних покладів сягає 70 м. Походження вулканокластичних 

формацій Зовнішніх Карпат є проблемним питанням, оскільки не встановлений 

їхній латеральний зв'язок з певними центрами виверження [163] . 

Дослідження показали, що речовина експлозивного походження у більшій чи 

меншій мірі наявна у більшості досліджених відкладів. Вміст та співвідношення 

окремих типів експлозивних частинок може швидко змінюватись по розрізу. 

Загалом були встановлені наступні типи: ТМЗС-СФ, МЗ-СФ, комбінації ТМЗС-СФ 

та МЗ-СФ, КС-СФ, силікатні СФ специфічного складу (Ca-Al-Si, Fe-Si, Ca-Al-Fe-Si, 

Ca-Fe-Ti-Si, Al-Si, Al-Fe-Ca-Si, Fe-Mg-Si), самородні метали (Fe, Pb, Cu), силіцид 

заліза, частинки аморфного вуглецю пухирчастої текстури, зерна корунду з 

включеннями самородної металевої фази, різноманітні СФ та ГК типу-ІІ. 

У невеликій кількості трапляються зерна гранату, що містять включення 

самородних металів. Таким чином, умовно їх теж можна віднести до речовини 

експлозивного походження.  

Загальна характеристика поширення експлозивної речовини у відкладах 

передової частини Зовнішніх Карпат та прилеглих відкладах Бориславсько-

Покутської зони наведена у таблиці 5.1 Основні типи частинок експлозивного 

походження Карпатського регіону представлені на рис. 5.18. За морфологічними, 

геохімічними характеристиками, особливостями внутрішньої будови силікатні СФ, 

МЗ-СФ є аналогічними до СФ з експлозивних структур. Домінуючими типами , як і 

у інших випадках є ТМЗС-СФ та МЗ-СФ. 
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Таблиця 5.1. 

Поширення речовини експлозивного походження у геолого-тектонічних 

структурах Карпатського регіону 
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Рис. 5.18. СФ, ГК та мінерали з мезо-кайнозойських відкладів Зовнішніх Карпат: 

а – ТМЗС-СФ загальний вигляд та поперечний перетин (ВSE зображення), св. Бориня-3 

(гл. 2985 м); б – ТМЗС-ГК, св. Бориня-3 (гл. 3875 м); в – КС-СФ, с.Тарнава, стрийська світа;           

г – МЗ-СФ, св. Бориня-3 (гл. 2985м); д – гібридна СФ, св. Бориня-3 (гл. 2985 м); е – частинка 

складена самородним свинцем, карбонатом та оксидом свинцю, рутилом, с. Тарнава, 

воротищенська світа (загальний вигляд, ВSE зображення); є,ж – зерна корунду з сферичними 

включеннями силіциду заліза та амебоподібними включеннями аморфної фази (ВSE зображення), 

с. Тарнава, Воротищенська світа; з – частинка склоподібного вуглецю; и – зерно гранату 

альмандин-піропової серії, с. Гребенів, Ямненська світа; і – зерно гранату альмандин-піропової 

серії, с. Тарнава, Воротищенська світа; ї – зерно гранату альмандин-піропової серії, с. Рожеве, 

воротищенська світа; й – зерно гранату альмандин-спесартинової серії, с. Гребенів, Ямненська 

світа; к – кисле скло (ГК) с. Гребенів, Ямненська світа; л – скло з реліктовими оплавленими 

зернами кварцу, св. Бориня-3 (гл. 2985 м) 
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5.5. Сферули з кімберлітових структур за межами України 

5.5.1. Лєно-Анабарська алмазоносна субпровінція. Куонамський алмазоносний 

район  

Якутська алмазоносна провінція займає північно-східну частину         

Сибірської платформи. ЇЇ протяжність складає 1500 км з півдня на північ,                                

від Мало-Ботуобинського району до моря Лаптєвих, та 1000 км з заходу на схід від 

Харамайського поля у Красноярському краї до р. Лени. Найбільшими крупними 

структурами першого порядку у межах Сибірської платформи, що відносяться до 

Сибірської алмазоносної провінції, є Анабарська та Алданська антеклізи, розділені 

Тунгуською та Вілюйською синеклізами. Згідно моделі районування 

алмазоперспективних територій запропонованої М. Зінчуком та Ю. Коптилем [165] 

алмазоносна провінція розглянута у розширеному форматі як Сибірська 

алмазоносна провінція з чотирма субпровінціями: Центрально-Сибірська, Лєно-

Анабарська, Тунгузська та Алданська. 

Лено-Анабарська субпровінція охоплює північно-східну частину Сибірської 

платформи та співпадає з полем поширення нижньодокембрійських та 

палеозойських порід Анабарської антиклізи та Оленьокського підняття. 

У досліджені були задіяні дві проби магнітної фракції з кімберлітів 

нижньоюрського віку Куонамського алмазоносного району Лєно-Анабарської 

субпрвінції (басейн р. Мала Куонамка) з колекції З.В. Бартошинского. Структурно 

район належить до східної частини Анабарського антиклінорію (схил Анабарського 

підняття). Ізольовані поля кімберлітів займають райони виходу на дочетвертинну 

поверхню рифейських теригенно-карбонатних комплексів, та нижньо- і середньо-

кембрійських, здебільше, карбонатних відкладів – це вапняки, мергелі, доломіти, 

глини (рис. 5.19.). 

Кімберліти, лавові утворення основного складу були сформовані впродовж 

останнього (мезозойського) циклу платформеного магматизму, який проявився на 

території Анабарської антиклізи. Наявність МЗ-СФ  і силікатних СФ у кімберлітах 
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та вторинних алмазоносних колекторах було відомим фактом, але належної уваги 

цьому питанню не надавалось. 

                                   

Рис. 5.19. Схема розташування кімберлітових полів району р. Мала Куонамка 

(Куонамський алмазоносний район) за С.А. Грахановим та О.Б. Олейніковим: 

1 – поля кімберлітів, 2 – вторинні колектори різного віку 

 

Єдиною на даний момент змістовною роботою є стаття В.К. Маршинцева, 

присвячена СФ з кімберлітових тіл Якутської алмазоносної провінції 

(трубок «Айхал», «Мир», «Удачная») [1]. З усного повідомлення С.Н. Бекеші 

численні СФ наявні у вторинних алмазоносних колекторах зокрема у Тичанському 

колекторі (Красноярський край). 

Проби магнітної фракції з кімберлітів Куонамського алмазоносного району 

майже на сто відсотків представлені СФ – це сімейство МЗ-СФ та ТМЗС-СФ , та їхні 

модифікації: чисто залізні СФ, магнетитові СФ з та без залізного ядра, СФ з 

високотитанового скла з залізним ядром чи без. Скло ТМЗС-СФ здебільшого 

гомогенне, тільки у деяких екземплярах зафіксована наявність незначної за об’ємом 

кристалічної фази (рис. 5.20.). Кількісне співвідношення усіх різновидів досить 

близьке. Щодо характеристики СФ, то вони є типовими у своєму класі – це класичні 

СФ, ГК не трапляються. Своєрідними за будовою є СФ, що складені залізом, 

силікатна фаза наявна у вигляді тонкої плівки на поверхні. Форма таких СФ досить 
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часто відрізняється від класичної сферичної це еліптичні, неправильні, різноманітні 

варіанти видовженої форми (рис. 5.21.). 

 

Рис. 5.20. Внутрішня будова ТМЗС-СФ з нижньоюрських кімберлітів 

Анабарського алмазоносного регіону (BSE зображення): 

а – загальний вигляд  – металеве ядро (біле) облямоване зоною, складеною вюститом (ясно-сіре), 

гомогенне скло (сіре); б – скелетні кристали вюститу (ясно-сіре), ульвошпінелі (сірий), скло 

(темно-сірий); в – фрагмент ядра з включеннями манган-силікатного скла 

 

 

 

 

Рис. 5.21. Екзотичні форми виділень самородного заліза серед сферичних СФ з 

кімберлітів, р. Мала Куонамка, нижня юра, проба И-151. Чорний колір – фрагменти 

силікатної оболонки; сірий колір – ядерна частина складена самородним залізом 

 

5.5.2. Архангельська алмазоносна провінція 

Виходячи з об’єму проаналізованої літератури та власних матеріалів нами 

уперше описані СФ з кімберлітів трубок «Карпінська-1» та «Поморська» 

Золотицького поля Архангельської провінції. Архангельська алмазоносна провінція 

займає південно-східний схил Балтійського щита, Мезенську синеклізу та Північно-

Тиманське підняття. Географічно вона тягнеться від Тиманського кряжу на 

північному сході до оз. Лача на південному заході та від Терського берега Білого 

моря на північному заході до злиття рік Північна Двіна та Вичегда на південному 
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сході. Алмазоносність провінції пов’язана з проявами лужно-ультраосновного та 

лужно-основного магматизму, відомі також знахідки у сучасному алювії та 

вторинних колекторах [140]. 

Автором були досліджені мінералогічні проби з трубок «Карпінська-1» 

(трубка ім. Карпінського) та «Поморська», що входять у Золотицьке     

(Золотиицько-Кепінське) поле Зимнєбережного району, який приурочений до 

Балтійського щита. Зимнєбережний район розташований на північному заході 

Архангельської області,  у зоні зчленування Балтійського щита та Мезенської 

синеклізи (рис. 6.4, а). Свердловинами розкриті архейські породи фундаменту – 

гнейси, амфіболіти, гранітогнейси. У від’ємних структурах основи встановлені 

теригенні породи верхнього рифею. Осадовий чохол має потужність 0,5-3 км, 

складений з теригенних порід венду та рифею та карбонатно-теригенних палеозою. 

У районі проявлений лужно-ультраосновний магматизм піздньопалеозойського віку, 

з яким пов’язані алмазоносні кімберлітові тіла, серед яких відомі промислово-

алмазоносні родовища ім. М. Ломоносова та ім. Гриба. 

Золотицьке поле, яке об’єднує 10 кімберлітових тіл, у структурному плані 

розміщене в межах Товського виступу кристалічного фундаменту і характеризується 

лінійно-ланцюжковим розміщенням трубок, що обумовлено їхньою приналежністю 

до зони глибинного розлому субмеридіонального простягання. Відстань між 

окремими трубками коливається від 100 м до 2,5 км., загальна протяжність 

ланцюжка трубок 14 км. Тіла локалізовані у місцях пересічення розлому із 

порушеннями північно-східного та субширотного орієнтування, що інколи 

зумовлює їхню видовжену у північно-східному напрямку гантелеподібну у плані 

форму. У магнітному полі трубки виражені слабкоконтрастними аномаліями 

інтенсивністю до 50 нТл. 

Кімберлітові трубки «Карпінська-1» та «Карпінська-2» займають центральне 

місце у структурній позиції родовища ім. Ломоносова (рис. 5.22, б). 
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Рис. 5.22. Карта-схема розташування полів магматизму Зимнєбережного району 

Архангельської алмазоносної провінції за В.І. Вагановим (а) [140]; карта-схема 

розташування кімберлітових трубок Золотницького поля (б). Поля магматизму (а): 

 1 – Ньонокське (Онежський півострів), 2 – Іжмозерське, 3 – Золотицьке, 4 – Верхотинське,          

5 – Кепинське, 6 – Тур’їнське, 7 – Полтинське, 8 – Пінежське, 9 – Мельське. 

 

Трубка «Карпінська-1» (Золотицьке кімберлітове поле) розташована на 

південному фланзі ланцюга, що сформований серією промислово-алмазоносних 

кімберлітових тіл. Кратер трубки перекритий четвертинними льодовиковими 

покладами, на деяких ділянках породи кратера перекрити пісковиковими відкладами 

середнього карбону. Загальна потужність порід чохла 40-50 м. Кратерні утворення 

представлені двома товщами: а) верхня вулканогенно-осадова (червоноколірні 

аргіліти, алевроліти, осадові брекчії); б) нижня – туфова (туфи, туфіти). З глибини 

130-160 м кратерні фації поступово замінюються породами жерлових фацій – 

ксенотуфобрекчіями (перша фаза), автолітовими брекчіями (друга фаза) та 

дайкоподібними туфізитовими тілами. Проби з туфізитів містять у значній кількості 

ТМЗС-СФ, АЗС-ГК, ТМЗС-ГК. Від рудних мінералів останні відрізняються 

наявністю окремих сферичних порожнин (рис. 5.23, а, б), іноді специфічним типом 

поверхні (рис. 5.23, б, в). Окрім «класичних» СФ трапляються утворення, близькі до 

сферичної форми (найчастіше еліпсоподібні), бурого кольору, складені вюститом, у 
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деяких екземплярах можна розрізнити сфероїдальні утворення (рис 5.23, г). 

Справжнім відкриттям можна вважати знахідку дрібної (0,3 мм) СФ рожево-

червоного кольору (див. рис. 5.4, і). Мікроаналіз показав, що вона складена 

пухирчатим гомогенним «корундовим» склом (Al2O3–100%). Наявність СФ такого 

складу свідчить про існування екстремальних високотемпературних умов, що 

супроводжують експлозивні процеси. Температура плавлення корунду становить 

2040
0 
С. 

 

 

а                                      б                                    в                                 г 

Рис. 5.23. Шлакоподібні уламки з кімберлітових промислово-алмазоносних 

брекчій трубки «Карпінська-1» (Архангельська алмазоносна провінція) 

 

Серед особливостей ТМЗС-СФ з Архангельських алмазоносних трубок треба 

відзначити мінеральне та структурне різноманіття внутрішньої будови СФ 

(рис. 5.24, а-г), та різноманіття морфологічних типів – це як класичні СФ 

(рис. 5.24, д), і різноманітні ГК, іноді досить крупні за розміром. (рис. 5.24, е) 

 

5.6. Знахідки сферул, що не були детально розглянуті у роботі 

Автором не були використані матеріали дослідження СФ з четвертинних 

відкладів. Одна з причин – це імовірність забруднення четвертинних відкладів 

техногенним матеріалом. Хоча на думку автора більшість такого дослідженого 

матеріалу подібна, а іноді аналогічна  часткам достеменно природного походження. 

З літературних джерел відомі досконально досліджені четвертинні формації 

граничного плейстоцен-голоценового віку, що містять комплекси експлозивної 

речовини, у тому числі мікроалмази [22, 126]. 
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Рис. 5.24. Внутрішня будова та морфологія ТМЗС-СФ та ГК з кімберлітів 

Архангельської провінції: 

а – фрагмент СФ з гомогенного скла та сферичних включень самородного заліза               

(BSE – зображення); б – голчасті кристали армалколіту у скляній основній масі                          

(BSE – зображення); в – скелетні кристали ульвошпінелі у скляному мезостазисі                        

(BSE – зображення); г – кристали пірофаніту з інтерстиціальним склом (BSE – зображення);           

д – ТМЗС-СФ з кратероподібними структурами на поверхні, трубка «Поморська»;                             

е – шлакоподібна частка складена вюститом, трубка «Поморська» 

 

Не увійшли у роботу отримані автором новітні дані, оскільки вони з’явились на 

фінальній стадії роботи і на даний час не були проведені інструментальні 

дослідження у необхідному об’ємі. Дані стосуються західної окраїни Волино-

Подільської плити у межах Львівського підняття, та Пустомитівського прогину. Так 

у межах міста Львова був встановлений вміст пірогенного матеріалу у мергелястих 

глинах маастрихтського віку: МЗ-СФ, силікатні СФ з високим вмістом барію, луски 

самородного заліза. У перекриваючих глинистих пісковиках баденського віку 

встановлений значний вміст ГК та СФ типу-ІІ та глауконіту. Ідентифіковані КС-СФ 

та частинки самородного заліза у строкатих глинах імовірно сарматського віку, що 

перекривають баденський розріз. Широкий спектр різноманітних експлозивних 

часток був встановлений у гіпсоносних відкладах баденського віку 

(смт. Щирець, Пустомитівський район). Стабільний вміст СФ різноманітних типів 

встановлений у соленосних відкладах Стебниківського родовища. 

На Мужійовському родовищі встановлений експлозивний комплекс частинок у 
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складі каолінових покладів – це МЗ-СФ, ТМЗС-СФ, їхні комбінації та окремі 

частинки самородного заліза. 

 

5.7. Аналіз поширення сферул в геологічних формаціях геотектонічних 

структур Україні 

Аналіз поширення СФ та супутньої експлозивної асоціації у геологічних 

формаціях України та світу дає можливість виявити їхній безпосередній зв'язок з 

експлозивними процесами глибинного походження, оцінити масштаб експлозивної 

діяльності у геологічному розвитку Землі, окреслити перспективи досліджень 

рудоносних експлозивних формацій та СФ зокрема. 

1. Аналіз поширення силікатних та металевих СФ і супутньої мінеральної асоціації 

на території України виявив значну поширеність ендогенних СФ у геологічних 

формаціях широкого спектру, чого не передбачалось, виходячи з їхньої природи 

(табл. 5.2.). СФ були виявлені у експлозивних ендогенних формаціях кімберліт-

лампроїтового типу, у пірокластичних та інтрузивно-пірокластичних утвореннях, 

вулканогенно-осадових формаціях. Водночас з’ясовано, що СФ можуть бути 

компонентом порід класичних осадових формацій: теригенних (переважно 

глинистих), карбонатних, карбонатно-теригенних та евапоритових. 

2. Породи України з встановленим вмістом СФ мають широкий віковий діапазон 

від палеопротерозою до четвертинного часу (табл. 5.2.). За літературними даними  

від архею (3,2 млн.рок., пояс Барбертон [69]) до четвертинного часу (12 тис.рок.) 

3. За нашими даними впевнено можна визнати два вікових періоди накопичення 

експлозивної речовини, що мають значне поширення геотектонічних структурах 

Україні – це пізня крейда-палеоген та пліоцен-четвертинний час. Ці дані 

корелюються з іншими даними поширення СФ у Світі [18, 26, 29, 63–67, 51–54, 

126, 166–168]. Таким чином процеси експлозивної активізації у згадані епохи 

мали загальнопланетарний масштаб [22]. 
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Таблиця 5.2. 

Геологічні формації в Україні з встановленим вмістом СФ та інших компонентів експлозивної асоціації  

№ 

Е
р

ат
ем

а 

С
и

с
те

м
а 

В
ід

д
іл

 

Я
р

у
с,

 

р
ег

іо
я
р

у
с 

Формація 
Геолого-структурна 

позиція 

Район, стратиграфічний підрозділ, тип 

вмісних порід  

Тип експлозивного матеріалу, супутня 

мінеральна асоціація 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

К
ай

н
о

зо
й

сь
к
а
 

Ч
ет

в
ер

ти
н

н
а
 

П
л
ей

с
то

ц
е
н

 

  Осадова алювіальна 

Чохол четвертинних 

відкладів Волинського 

блоку УЩ 

Іршанська група розсипних родовищ 

ільменіту: піски рідко галька, щебінь, 

суглинки 

МЗ-СФ, ТМЗС-СФ, ГК та ЗАС-СФ типу ІІ, 

ільменіт, гранати, ставроліт, апатит,  алмаз 

2 

Н
ео

ге
н

о
в
а
 

П
л
іо

ц
е
н

  

  

Осадова  глиниста (?), 

туфоїдна (?) 

 Чохол Подільського 

блоку УЩ  

Голубі, зеленуваті глини, с. Велика 

Гребля, Козятинський р-н  

МЗ-СФ, силікатні СФ та ГК типу ІІ, 

гранат, ставроліт 

3 

Осадова 

континентальна 

червоноколірна 

Скіфська плита 

Опорний розріз пліоценової 

континентальної формації, с. 

Любимівка, Крим: глини, галечники, 

алевроліти 

МЗ-СФ, СФ та ГК складені склом з 

високим вмістом мангану, містять 

хондрули сульфіду мангану 

4 

Осадова 

червоноколірна 

глиниста (?), туфоїдна 

(?) 

 Чохол Подільського 

блоку УЩ  

Червоні, зеленкуваті глини з 

флюїдальною текстурою; 

Гайворонський р-н, Кіровоградської 

обл. 

МЗ-СФ, АЗС-СФ, КС-СФ, гранат , 

піроксен коричневий і смарагдово-зелений 

(авгіт), ільменіт, муасаніт, феросиліцій, 

самородні метали.   

5 

М
іо

ц
ен

 С
ар

м
ат

 

Осадова, осадово-

вулканогенна (?) 

 Платформне підняття - 

Львівський блок 

(Львівське плато) 

Волинські верстви, сармат: сині, жовті 

глини з прошарками туфів та 

бентонітів 

МЗ-СФ,  КС-СФ світло-зеленого кольору,  

самородне залізо, гранат, ставроліт 

6 
Осадова теригенно-

карбонатна 

 Чохол Подільського 

блоку УЩ  

 Відклади середнього сармату:  

пісковики з лінзами та прошарками 

вапняку: Демидівський кар'єр, 

Гніванський р-н 

ГК (до 2 см) та СФ з бурого та білого 

алюмо-залізо-кальцієвого скла, гранат 

(до 50% маси породи) 

7 

Б
ад

ен
ій

-

С
ар

м
ат

 

Магматична ріоліт-

дацитова експлозивно-

пірокластична 

Ліпаритова 

палеокальдера, 

Закарпаська вулканічна 

дуга (пасмо) 

Каолін-кварцова порода,  жилоподібні 

тіла неправильної форми; Мужійовське 

поліметалеве родовище 

МЗ-СФ, ТМЗС-СФ  та ГК, циркон (рідко) 
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Продовж. табл. 5.2. 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 

8 

К
ай

н
о

зо
й

сь
к
а
 

Н
ео

ге
н

о
в
а
 

М
іо

ц
ен

 

С
ер

ед
н

ій
 

Б
ад

ен
сь

к
и

й
 

Осадова 

евапоритова 

Південно-західна окраїна 

Подільської плити. 

Пустомитівська 

палеодолина 

Тираська світа: гіпси, гіпсо-ангідрити, 

вапняки; гіпсовий кар'єр, м. Щирець 
МЗ-СФ, ТМЗС-СФ, самородне залізо. 

9 

Е
ге

н
б

у
р

гс
ь
к
и

й
 

Осадова 

евапоритова, 

осадово-

вулканогенна (?). 

Передкарпатський прогин, 

Самбірська структурно-

фаціальна зона 

Егенбургський регіоярус, 

воротищенська світа: карналіт-

глиниста порода. Стебниківське 

родовище. 

МЗ-СФ, ТМЗС-СФ 

10 

Осадова 

теригенна, 

евапоритова 

Передкарпатський прогин, 

Бориславсько-Покутська 

структурно-фаціальна зона. 

Егенбургський регіоярус, 

воротищенська світа: глини, 

пісковики, гіпси, кам'яні солі, 

озокерит; с. Тарнава, Добромильський 

р-н; болотний вулкан Старуня  

МЗ-СФ, силікатні СФ різноманітні за складом 

(Ca-Al-Si, Fe-Si, Ca-Al-Fe-Si, Ca-Fe-Ti-Si,      

Al-Si, Al-Fe-Ca-Si, Fe-Mg-Si), ГК типу-ІІ, 

частинки самородного заліза, корунд 

мантійного типу 

11   

О
л
іг

о
ц

е
н

  

  Теригенна осадова 
 Чохол Приазовського 

блоку УЩ  

Відклади Полтавської світи: піски, 

глини, пісковики; північний схил 

Катиринівського гранітного масиву 

 СФ та дендритоподібні кристали феросиліцію; 

супутні мінерали: ільменіт, циркон, рутил, 

гранат, ставроліт, амфібол,  монацит, корунд,  

алмаз. 

12 

П
ал

ео
ге

н
 (

?)
  

    

Осадово-

вулканогенна,  

експлозивно-

пірокластична (?) 

Західний схил УЩ, 

Шепетівська ділянка 

Піщано-глинисті відклади, часто с 

гравієм, встановлені в околицях м. 

Славута та у с. Путринці.  

МЗ-СФ, ТМЗС-СФ, КС-СФ, АЗС-СФ, ГК типу-

ІІ, самородні метали та сплави: Fe, Fe-Ni-Сr, 

Fe-Сr, Sn-Sb-Pb+Cu-Sb, Zn, Cu, Fe-Ti, Sn+Pb, 

Pb; мантійний корунд, дистен, хром-шпінель, 

ільменіт, ставроліт, гранати 

12 

П
ал

ео
ге

н
о

в
а
 

О
л
іг

о
ц

е
н

 

  Флішова 
Кросненська зона, Зовнішні 

Карпати 

Головецька та верховинська світи: 

перешарування аргілітів, алевролітів, 

пісковиків; св. Бориня-3 

МЗ-СФ, ТМЗС-СФ, ГК та СФ типу-ІІ 

алюміній-кальцій-силікатного складу , гранати  

13 

П
ал

ео
ц

е
н

 М
о

н
тс

ь
к
и

й
, 

Т
ан

ет
сь

к
и

й
 

Флішова 
Скибова зона, Зовнішні 

Карпати 

Ямненська світа: ритмічне 

перешарування аргілітів, алевролітів, 

пісковиків; с. Гребенів, Сколівський 

р-н 

ГК типу-ІІ, складені алюміній-залізо-

силікатним склом, АЗС-СФ, пухирчасті 

частинки аморфного вуглецю 

14 

Д
ат

сь
к
и

й
 

Експлозивна Кіровоградський блок УЩ 

Бовтиська кільцева структура: 

алогенні брекчії, тіла лавоподібних 

порід (зювітів) 

ГК з непрозорого скла з  самородним залізом, 

ГК з прозорого скла з мікролітами перовскіту, 

силіцидів заліза, муасаніту, оксидів титану. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

15 

М
ез

о
зо

й
-К

ай
н

о
зо

й
сь

к
а
 

К
р

ей
д

а-
П

а
л
ео

ге
н

о
в
а
 

В
ер

х
н

я
 К

р
е
й

д
а-

П
ал

ео
ц

е
н

 

К
о

н
ь
я
к
сь

к
и

й
-

д
ат

сь
к
и

й
 Теригенна флішоїдна Скибова зона, Зовнішні 

Карпати 

Стрийська світа: ритмічне 

перешарування глин і піщаних 

вапняків; с. Тарнава, 

Добромильський р-н 

МЗ-СФ, КС-СФ, ЗАС-ГК типу-ІІ, 

самородне залізо та свинець,  сплав Fe-Cr.  

16 

  

Експозивна 

вулканокластична 

Кіровоградський блок УЩ Експлозивні структури 

Кіровоградсько-Смілянського поля, 

кластогенні породи кімберлітового 

типу 

МЗ-СФ, ТМЗС-СФ , кусонгіт, 

інтерметалеві сплави системи Pb-Sn-As та 

Cu-Zn, циркон, ільменіт. 

17 

М
ез

о
зо

й
 

К
р

ей
д

о
в
а
 

В
ер

х
н

ій
 

  

Осадова карбонатно-

теригенна 

Південно-західна окраїна 

Подільської плити, 

Львівський блок  

Львівська світа: глинистий мергель; 

м. Львів, Снопківський парк.  

МЗ-СФ, силікатні СФ з високим вмістом 

барію, частинки самородного заліза 

18 Експлозивна Кіровоградський блок УЩ, 

експлозивна структура 

діатремного типу 

Зеленогайська кільцева структура: 

експлозивні породи брекчієвого 

типу 

ТМЗС-СФ, ГК типу-ІІ, кусонгіт, 

самородне залізо, інтерметалевий сплав 

Cu-Zn, алмаз 

19 

Ю
р

сь
к
а
 

В
ер

х
н

ій
 

  

Експлозивна Подільський блок УЩ, 

кільцева експлозивна 

структура 

Белилівська (Західна) кільцева 

структура:  тагаміти, зювіти, 

аутигенні брекчії.  

ТМЗС-СФ, МЗ-СФ, лешательєрит, 

коесит, стишовіт, алмаз 

20 

П
ал

ео
зо

й
 

К
ам

'я
н

о
в
у

гі
л
ь
н

а
 

В
ер

х
н

ій
 

Б
аш

к
ір

сь
к
и

й
 Осадово-вулканогенна 

(?), вулканогенна 

пірокластична (?) 

Складчаста споруда 

Південного Донбасу 

Головна синкліналь Південного 

Донбасу, Ровенецький вугленосний 

район, башкірський ярус, породи 

туфоїдного типу 

ТМЗС-СФ, частинки самородного заліза 

21 

Д
ев

о
н

-к
ам

'я
н

о
в
у

гі
л
ь
н

а
 

    

Осадова теригенно-

вулканогенна, 

олігоміктових 

конгломератів 

Овручсько-Білокоровицький 

палеорифт 

Східний борт Білокоровицької 

структури, білокоровицька світа: 

конгломерати, гравеліти, пісковики 

ТМЗС-СФ, КС-СФ, МЗ-СФ, АЗС-СФ; 

самородні метали та сплави: Fe, Fe-Ni-Сr, 

Al-Сu, Сu-Zn, Сu-Ag, Ag; кусонгіт,  

муасаніт, феросиліцій, корунд,  алмаз  

22 

Д
ев

о
н

сь
к
а
 

    

Експлозивна 

кімберлітова 

Східноприазовський блок 

УЩ 

Кімберлітова трубка "Південна", 

кімберлітова брекчія 

ТМЗС-СФ, частинки самородного заліза 

та золота 
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 Продовж. табл. 5.2. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

23 

Н
ео

п
р

о
те

р
о

зо
й

 

В
ен

д
 

В
ер

х
н

ій
 

  

Експлозивно-

кластитова 

Південно-західний схил УЩ, 

Перекальська експлозивна 

структура 

Кухотсько-Серховська площа, св. 49, 

перекальська світа: брекчії 

ультраосновного та лужного складу  

АЗС-СФ, лапілі імпрегновані склом 

алюміній-залізо-силікатного складу 

24 

Осадова теригенна, 

вулканогенно-осадова 

(?) 

Західний схил УЩ 

Рафалівська площа, чарторийська 

світа, канилівська серія: пісковики 

крупнозернисті, алевроліти 

МЗ-СФ, магнетит, ільменіт, гранат, 

біотит,  турмалін, шпінель, рутил, 

ставроліт, піроксен, дистен, пірит, 

циркон 

25 

Н
и

ж
н

ій
 

  

теригенно-

вулканогенна 

Зона зчленування УЩ та 

Волино-Подільської плити 

Ратнівська площа, горбащівська світа: 

грубоуламкові теригенні та 

вулканогенно-теригенний комплекс 

порід 

МЗ-СФ,  гранат, ільменіт, турмалін, 

шпінель, рутил, ставроліт,  піроксен, 

пірит, апатит, циркон  

26 

Осадова теригенна, 

вулканогенно-осадова 

(?) 

Західний схил УЩ 
Рафалівська площа, бродівська світа : 

пісковики, алевроліти, аргіліти 

МЗ-СФ, магнетит, гранат, біотит,  

турмалін, шпінель, рутил, ставроліт, 

піроксен, дистен, халькопірит, циркон 

27 

Червоноколірна 

експлозивно-

пірокластична 

Зона зчленування УЩ та 

Волино-Подільської плити 

Шепетівська площа, берестовецька 

світа, сапонітові вітрокластичні туфи 

МЗ-СФ, АЗС-СФ, самородний сплав 

Cu-Ag 

28 

м
ез

о
-н

ео
п

р
о

те
р

о
зо

й
 

      

Експлозивна 

кімберлітова 

 Кіровоградський блок УЩ, 

мезо-неопротерозойський 

дайковий комплекс 

Щорсівська ділянка, дайкоподібне 

тіло слюдистих кімберлітів 

Крупні ГК (до 2 см) з 

високотитанового скла (ТМЗС-ГК) 

29 

П
ал

ео
п

р
о

те
р

о
зо

й
 

Експлозивна 

лампроїтова 
Західно-Приазовський блок УЩ 

Лампроїтова трубка "Мрія": 

вулканокластичні породи 

ТМЗС-СФ, золоті СФ,  самородні 

метали та ї сплави: Fe-Ni-Сr, Sn-Pb,  

Sn-Pb-As, Pb-Sb, Pb 
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4. Геологічні формації зі СФ встановлені практично на усій території України – від 

Закарпатської западини на заході до східного Донбасу на сході, та від 

Волинського прогину на півночі до Криму на півдні. 

5. Знаходження СФ не пов’язано з певними літосферними елементами, з певними 

тектоно-магматичними режимами у літосфері: вони виявлені як у формаціях 

стабілізованих сегментів, так і у геодинамічно-активних областях. Схоже, що 

чинники експлозивної діяльності пов’язані з більш глибинними трансмантійними 

процесами. 

6. Отримані дані свідчать, що парагенетично ТМЗС-СФ та інші типи не є 

пов’язаними виключно з лужно-ультраосновними породами кімберліт-

лампроїтового типу. Встановлена наявність ЗАС-СФ у лужно-основних 

вулканокластичних породах (Перекальська ділянка), ТМЗС-СФ знайдені у 

пірокластичних комплексах кислого складу (Донбас, с. Мужійово). 

7. Знахідки СФ у грубоуламкових відкладах пов’язані безпосередньо з 

експлозивними структурами. Осадові, вулканогенно-осадові формації, що містять 

СФ, є переважно глинистими: глини, аргіліти, піщано-глинисті і карбонатно-

глинисті відклади (мергелі, глинисті мергелі). За відношенням до вмісних осадів 

експлозивні частинки ксеногенні – вони вирізняються крупнішим розміром, не 

мають ознак гіпергенного звітрювання чи механогенної обробки, зберігаються і 

первинна блискуча поверхня, і найдрібніші морфологічні елементи. Експлозивні 

частинки є пірокластичним матеріалом, що накопичувався синхронно з осадом 

або і формував його. Логічним було б припустити, що глинисті мінерали вмісних 

порід принаймні частково утворювались за рахунок перетворення 

дрібнодисперсного експлозивного матеріалу (вулканічний попіл), про що також 

свідчить постійний вміст глауконіту.  

8. Основним і найпоширенішим різновидом глибинних експлозивних часток є 

ТМЗС-СФ та МЗ-СФ, які можна об’єднати у один тип, менш поширеними є     

КС-СФ. Треба зауважити, що властивості цих двох різновидів є досить сталими 

та не залежать від району та формаційної належності вмісних порід. Набір інших 
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компонентів експлозивної асоціації (самородних металів, безкисневих мінералів) 

є варіативним, особливим для кожного прояву. 

9. Факт наявності ТМЗС-СФ у породах вибухових структур проблемного типу 

(Зеленогайська, Белилівська, Бовтиська) свідчить на користь їхньої ендогенної 

природи, а не імпактної. Хоча, як іноді вважається, саме наявність СФ є однією з 

ключових ознак імпактного процесу [19, 150]. 

10.  Дослідження частинок експлозивної асоціації на Україні показують, що їхньою 

характерною ознакою є індивідуальність, тобто вони ніколи не утворюють 

спільних агрегатів. Виключенням можна вважати знахідки муасаніту зі 

сферичними утвореннями самородного заліза [169].  Також до виключення 

можна віднести окремі типи алмазів, що мають на поверхні тонкі плівки 

самородного заліза та інтерметалевих сплавів, характерних для експлозивної 

асоціації, а також алмази із плівкою скла [111, 114]. 

11.  Особливо треба відзначити знахідку СФ в інтузивно-пірокластичних структурах 

Берестовецького кар’єру. Це є єдиний випадок, коли за складом СФ є дуже 

близькими до конкретних магматичних порід (трапових базальтів  Волині) і тим 

більше зв’язаними з ними просторово. Це той приклад, коли нам відоме вогнище 

первинного розплаву СФ. Причиною вибухового процесу, утворення СФ та 

металізації базальтового розплаву можуть бути прориви відновних 

інтрателуричних флюїдів. Не виключено, що самородно-мідна мінералізація 

поширена у трапах Волині пов’язана з взаємодією інтрателуричних флюїдів та 

базальтового розплаву на рівні магматичної камери. Приклади утворення 

самородної міді трапляються у ГК типу-ІІ з різних регіонів. 

12.  Отримані автором данні про поширення СФ у геологічних формаціях України 

мають певні суперечності з уявленнями Г.Т. Скублова та інш. [126]. На думку 

цих дослідників вогнища високотитанового та висококальцієвого розплаву 

виникли як результат планетарної еволюції у четвертинний час. СФ були 

утворені внаслідок «криптовулканічної» діяльності туфізитового типу. За 

нашими даними утворення СФ відбувалось впродовж майже усього геологічного 

часу. 
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Загалом же інтерпретація отриманих даних показує низку нових проблем і завдань. 

Досить проблемним можна вважати зв'язок СФ типу ІІ з типом І. Загальним для них 

є схожість морфології та складу, хоча очевидно, що походження пов’язане з різними 

процесами. Вони можуть траплятись окремо, але є серія прикладів, де вони 

представлені як члени однієї парагенетичної асоціації.  

1. Поки що важко зрозуміти роль вуглецевої речовини, що у багатьох випадках 

супроводжує знахідки СФ, тим більше, що її вивчення потребує застосування 

спеціалізованих методів. Деякі вуглецеві частинки мають пухирчасту текстуру, 

скляний блиск та зовнішньо аналогічні ТМЗС-ГК. Подібні частинки сферичної 

форми з четвертинних глин Північної Америки описані, як склоподібний вуглець 

(glass-like carbon). У структурі вуглецю встановлена алмазна фаза. 

2. Низку питань викликає  поширення ТМЗС-СФ та інших експлозивних частинок у 

геологічному розрізі Зовнішніх Карпат. Тут вони наявні у якості обмеженої, але 

постійної домішки у флішових відкладах. Повна відсутність ознак механічної 

обробки часток визначає їхній ксеногенний характер по відношенню до основної 

породи. Найймовірніше, що ТМЗС-СФ потрапили у басейн накопичення осаду 

повітряним шляхом як пірокластичний матеріал. Загальний об’єм пірогенної 

компоненти може сягати значного об’єму, зважаючи на потужність відкладів. 

Тим не менше пов'язати його походження с певними експлозивними структурами 

чи активними регіонами на даний час неможливо. У верхньокрейдово-

палеогенових розрізах дослідженої частини Карпат наявні вулканокластичні 

відклади, що не мають встановленого зв’язку з вулканічними центрами 

[163, 164]. Кореляція цих вулканітів з магматизмом Закарпаття (найближчого 

вулканічного регіону) є проблематичною, оскільки саме в цей час там триває 

перерва вулканічної активності [157]. Проблемною є і широко розсіяна сульфідна 

мінералізація цього району. Не виключено, що її походження має зв'язок саме з 

експлозивними процесами, а не телетермальними [163, 164]. Як робочий варіант 

автор вважає недоречним намагатись вирішити питання за рахунок віддалених 

вулканічних центрів де не будь в Італії чи на Кавказі, а прийняти імовірність 

існування експлозивної діяльності «insitu» у межах регіону [40, 41, 43]. Так, за 
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багатьма ознаками район Прикарпатського прогину був проникливим для 

глибинних флюїдів [99], про що свідчить рудна та геохімічна спеціалізація 

регіону – накопичення сірки, калію, вуглеводнів, прояви поліметалевоого 

зруденіння [163], в тому числі з високим вмістом золота та паладію [170]. 

За геофізичними даними передбачається існування похованого січного 

апофізоподібного інтрузивного тіла (Гільченська інтрузія) у районі південної 

частини Борислав-Покутської зони.[171]. Згідно з геофізичними дослідженнями 

Б. Заяць та Г. Анікеєва [172] передбачається існування ендогенної кільцевої 

вибухової структури у межах Коломийської палеодолини – Березівська 

структура. Треба зазначити, що у світовій практиці розглядається можливість 

існування прямого зв’язку нафтогазоносності з кільцевими вибуховими 

структурами та кімберлітовим магматизмом [16, 17, 173]. У контексті можливого 

існування експлозивної діяльності у Передкарпатті доречно згадати про знахідку 

тут піропів, близьких за складом до піропів Якутської провінції  [174, 175]. 

На прикладі Карпат можна говорити про певну часову циклічність експлозивних 

процесів впродовж тривалого геологічного часу. 

3. Встановлена наявність СФ у геологічному розрізі пізньої крейди, палеогену і 

раннього міоцену. Це не суперечить розвитку експлозивних структур у часі. 

Різниця у часі окремих  магматичних фаз у межах однієї кімберлітової структури 

(трубки) може сягати 60 млн. рок. [140]. Характер розподілу СФ у 

стратиграфічному розрізі не узгоджується з основною тезою теорії Л. Альвареса 

– зв’язком сферулоносних граничних крейда-палеоген шарів з імпактними 

структурами просторово та у часі [65]. Ідеї Альвареса були широко підтримані 

науковою спільнотою. СФ були визначені у граничних шарах крейда-палеоген у 

різних частинах світу[18, 26, 29, 63–67]. На прикладі Карпатського та суміжних 

регіонів можна упевнено стверджувати, що розподіл СФ у геологічному розрізі 

може бути практично перманентним.  

4. Складно пояснити інформаційний феномен у сфері публікацій присвячених СФ. 

У Західній світовій літературі широко висвітлені численні дослідження  

силікатних СФ з піроксеном, а також з олівіном. З досвіду автора ні одного 
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подібного екземпляру СФ таких типів не було знайдено на Україні. З іншого боку 

автору відома тільки одна згадка про ТМЗС-СФ у формації четвертинних глин 

«Yanger Dryas» Північної Америки [22]. 
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РОЗДІЛ 6 

ВІРОГІДНА МОДЕЛЬ ПОХОДЖЕННЯ СФЕРУЛ 

 

Фізичний процес утворення ендогенних СФ у високотемпературному 

флюїдному потоці був запропонований Л. Вільсоном та Ж. Хедом [125] і здається 

цілком логічним та обґрунтованим. Доведена мантійна природа СФ типу-І 

передбачає існування глибинних резервуарів заповнених первинним залізним та 

силікатним розплавом відповідного складу. Де і як утворюється подібний розплав є 

принциповим питанням щодо вирішення природи СФ. Треба усвідомлювати 

складність вирішення подібної проблеми. На даний час навіть не існує єдиної 

концепції утворення кімберлітового розплаву, існують десятки різних моделей. 

Уявлення про глибинні геосфери є досить абстрактними, вони базуються 

здебільшого на геофізичних дослідженнях, теоретико-експериментальному 

моделюванні та дослідженні мантійних ксенолітів. Але автор вважає за необхідне 

представити елементи спрощеної гіпотетичної моделі, основаної на синтезі 

отриманих даних та загальних уявлень про будову глибинних сфер Землі. СФ, як 

елемент глибинної складової Землі, набувають неоціненного значення для 

вирішення питань динаміки глибинних процесів. Важливо, що речовина СФ, по-суті 

є незміненим «замороженим» взірцем глибинного розплаву, на відміну від 

магматичних порід, де мають місце процеси часткового плавлення, фракціонування, 

асиміляції, видалення рухомих компонентів. Вище сказане стосується СФ типу-І, 

щодо СФ типу-ІІ є очевидним, що їхнє походження пов’язане з термальним впливом 

на певні типи порід (пірометаморфизмом) корового походження. 

Дослідженнями показано, що найпоширенішими різновидами СФ типу-І є 

ТМЗС-СФ та МЗ-СФ, які можна об’єднати у єдиний генетичний клас. Вочевидь, для 

їхнього утворення необхідно існування первинного гетерогенного розплаву з 

залізно-металевою фазою та силікатною, що збагачена титаном, манганом та 

залізом. Запропоновано пов’язати утворення такого розплаву з граничним шаром D” 

між зовнішнім ядром, складеним рідким залізом та оксидно-силікатною оболонкою. 

Поштовхом для виникнення ідеї стала подібність будови ТМЗС-СФ з залізним 
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ядром до будови Землі, де є відповідно і залізне ядро. і силікатна оболонка. 

Це можна розглядати як прояв математичного феномену – фрактальної 

самоподібності, який широко проявлений у природі. Також було підмічено, що 

феросплави титану, мангану та силіцію широко використовують у пірометалургії 

для очищення заліза від кисню, таким чином не виключено існування і аналогічного 

природного процесу, що призводить до утворення чистого заліза ТМЗС-СФ. 

Загальний сенс у простій концепції, що ТМЗС-СФ є фрагментом зони рівноваги між 

залізно-металевою фазою та оксидною фазою, що збагачена породотвірними 

елементами близькими до заліза по відношенню до кисню (Ti, Mn, Si). У структурі 

Землі таким вимогам відповідає перехідна зона D”. 

Основні вихідні позиції, що свідчать на користь такої концепції наступні: 

1. Співіснування ТМЗC фази та залізно-металевої можна пояснити процесом 

окиснення металевої фази, що містить домішки відповідних елементів при зміні 

рівня окислювального потенціалу. Залізно-силікатні СФ були отримані 

експериментально дією електричної дуги на взірець феросиліцію. Силіцій, 

манган та титан є спорідненішими до кисню елементами порівняно з залізом; їхні 

криві стійкості до окиснення знаходяться ближче одна до одної у полі, більш 

наближеному до кривої заліза відносно інших породотвірнихних елементів (рис. 

6.1.).  

2. Аналіз геохімічних, мінералогічних даних, морфоструктурні особливості 

показують, що ТМЗС-СФ є ксеногенним матеріалом по відношенню до 

кімберлітів, та кімберлітоутворювальних процесів в цілому. За це свідчить також 

і те, що ідентичні типи СФ трапляються у експлозивних породах не 

кімберлітового типу. Різко відновний склад леткої компоненти СФ з повною 

відсутністю води, висока температура утворення СФ дають змогу припустити 

глибший рівень їхнього формування порівняно з рівнем генерації кімберлітової 

магми. 

3. Розрахована температура утворення СФ відповідає температурі на межі мантія-

ядро (2700
0 

С). За даними фазових діаграм для різних типів скла СФ з 

алмазоносних вішеритів температура плавлення становить 1500-2000
0 

С [125]; 



  
 

144 

використання цих діаграм стосовно СФ України показало температури у межах 

1300-1900
0 

С (рис. 6.2.). У трубці «Карпінська-1» були діагностовані СФ з 

«корундового» скла, температура плавлення якого становить 2050
0 

С. 

До температури плавлення треба ще додати перегрів, необхідний для досягнення 

рідкого стану, оскільки зменшення в’язкості у силікатному розплаві відбувається 

повільно. Зокрема у скляному виробництві робочий перегрів становить близько 

600
0 
С. 

 

Рис. 6.1. Стійкість самородних елементів залежно від температури та летючості 

кисню при Р = 1 бар. Штриховими лініями позначені ділянки рівноваги з 

розплавленою фазою. Діаграма модифікована на основі даних Н.С. Нікольского 

[176]. 

 

4. Досить сталий склад ТМЗС-СФ в різновікових комплексах різних регіонів 

вказують на детерміноване та масштабне (загальнопланетарне) поширення такого 

розплаву у структурі Землі з витриманими у просторі та часі характеристиками.  

5. За даними геофізичних досліджень доведено, що у перехідному шарі D” існують 

зони складені частково розплавленою речовиною. 

6. Альтернативний варіант утворення значних об’ємів відновленого заліза за 

рахунок металізації ультраосновних порід на менш глибоких рівнях мантії 
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пов'язаний з низкою протиріч. Плавлення кристалічної речовини викликає 

недопустиме зростання об’єму. Відновлення заліза з силікатів з реакцією 

Fe2SiO4+H2=2Fe+SiO2+H2O пов’язане з утворенням оксиду кремнію та води [177]. 

Вода відсутня у СФ, надлишок SiO2 повинен проявитись або у СФ з кислим 

складом або у формуванні кислих мантійних порід, обидва варіанти не 

підтверджені фактично. 

 

                                а                                                               б 

Рис. 6.2. Розташування фігуративних точок складу СФ на фазових діаграмах 

використаних у роботі І.І. Макеєва [125]: 

а – ЗАС-СФ (1,2 – с. Тарнава, Добромильский р-н; східний борт Білокоровицької структури: 

3 – пр. 1406/3, 4 – пр.1408/2, 5 – пр. 1409/3; 6 – горбашівська світа, перекальська ділянка, св.49, 

гл.196 м); б – КС-СФ (1 – пр. А-603/2, Путринецька ділянка; 2 – пр.ВГ-1, с.Казавчин, 

Гайворонський р-н; східний борт Білокоровицької структури: 3 – пр.1406/3, 4 – пр.1408/2;              

5 – пр.И-57, с. Котовка, Гайворонський р-н; 6 – трубка «Мир», Якутська провінція [1]; 7,8 – с. 

Тарнава, Добромильський р-н) 

 

Загалом утворення шару високотитанового скла на межі з розплавленим залізом 

можна інтерпретувати як процес окиснення менш стійких домішок заліза – Si, Ti, 

Mn. Утворення титан-силікатного розплаву досить логічно вписується у процес 

утворення мантійних плюмів. Сценарій наступний. Підвищення температури у 

перехідній зоні сприятиме зміщенню окислювального потенціалу системи у сторону 

стабільності більш споріднених до кисню елементів мангану, силіцію, титану. 

Це призведе до збагачення залізного розплаву цими елементами за рахунок 

прилеглих порід та зменшенню його густини. Не виключено також, що від самого 
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початку залізний розплав містить домішки – мангану, силіцію, титану. Еволюція 

плюма, підйом розплаву на вищі рівні буде супроводжуватись зниженням 

температури. Це спричинить процес зворотного напрямку з формуванням 

гетерогенного розплаву з металевою залізною та окисленою титан-силікатною 

фазами. При подібних інтерпретаціях треба усвідомлювати високий рівень 

абстрактності усіх реконструкцій речовинної будови Землі. Так, В.Н. Ларіним була 

запропонована досить обґрунтована та гармонійна модель гідридної будови Землі 

[135], згідно якої мантія складена не силікатами та оксидами, а залізом, ядро у свою 

чергу складено гідридом заліза. Запропонований автором варіант походження СФ 

порівняно легше адаптується і до моделі гідридної будови Землі. 

Походження КС-СФ та інших типів СФ можна також пристосувати до 

наведеної моделі з позиції фракціонування незмішуваних (лікваційних) силікатних 

фаз: подібні процеси досліджені експериментально [136]. Як альтернативний варіант 

утворення кальцій-силікатного розплаву можна розглядати і процес взаємодії 

карбонату кальцію з силікатами Це процес, що широко використовується у 

пірометалургії. Також утворення висококальцієвого скла може бути пов’язаним з 

участю перовскіту нижньої мантії (СаSiO3) у формуванні первинного розплаву СФ. 

Суттєва різниця у складі окремих типів СФ та кімберлітів не вказує на 

існування геохімічної спорідненості між ними. Але спільні ознаки виявляються у 

випадку, якщо порівняти геохімію усієї сукупності СФ з характерними 

геохімічними ознаками кімберлітів, що чітко вирізняють їх від ультраосновних 

мантійних порід в цілому. Серед петрогенних елементів в обох випадках 

характерним є збагачення Ti, Fe, Ca та K, низькі значення відношення магнію до 

заліза, та високі калію до натрію [169]. Спостерігається збагачення важкими Ba та 

Pb, а на прикладі складу включень у корунді можна говорити про відповідне 

збагачення рідкісноземельними елементами Y, Nd, Hf, Nb, Th, La. Кімберліти і 

частинки глибинної експлозивної асоціації мають спільні геохімічні риси відносно 

мантійних порід, що дає підстави інтерпретувати їх як продукт різних стадій 

спільного фізико-хімічного процесу.  
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Утворення частинок самородних металів таких як Pb, Sn, As, Sb, Zn, Cu, Ag, Au 

важко безпосередньо зв’язати з утворенням основного компоненту ТМЗС скла та 

самородного заліза. Тут імовірні декілька сценаріїв фракціонування пов’язаних із 

специфічними фізико-хімічними параметрами. По-перше, це незмішуваність деяких 

металів у розплавах, наприклад свинцю та заліза. Наявність у розплаві значного 

вмісту водню та азоту може сприяти розвитку лікваційних процесів, рафінацію 

заліза воднем застосовують у пірометалургії [135]. Високий тиск може сприяти 

протіканню специфічних реакцій, пов’язаних із взаємодією металів з воднем та 

азотом та утворенням відповідних нестійких сполук нітридів та гідридів. 

Не виключений також варіант дистиляції з розплаву заліза Pb, As, Sb, Zn, можливо 

Sn, та їхньої подальшої конденсації з парової фази. 

Принципи утворення СФ типу-ІІ виглядають більше очевидними, принаймні 

тут вихідною речовиною є реальні породи, оскільки у склі в більшості випадків 

наявні оплавлені реліктові зерна мінералів первинної породи. Досить 

інформативним з точки зору такого генезису скляних частинок типу-ІІ виявились ГК 

другого типу з глинисто-карбонатних відкладів Стрийської світи (див. рис. 4.6.). 

По суті, тут можна спостерігати безперервний ряд продуктів високотемпературного 

впливу (пірометаморфизму) на осадові породи у відновлюваному середовищі: 

обпалений поліміктовий пісковик – ГК з реліктовими оплавленими зернами кварцу 

та калі шпату – ГК без залишкових кристалів, що містить новоутворену металеву 

фазу. 

У загальному плані походження СФ типу-ІІ можна пояснити термальним 

впливом на осадові або магматичні породи, що призвели до різного ступеня 

плавлення речовини. Наявність самородної фази свідчить про відновні умови. СФ та 

ГК трапляються як окремі частки, здебільшого не перевищують 5 мм за розміром та 

мають оплавлену поверхню, що свідчить про їхнє формування у вільному чи 

відносно вільному просторі. Трапляються СФ типу-І найчастіше в асоціації з 

глибинними СФ типу-І та самостійно. Здається логічним припустити декілька 

сценаріїв їхнього утворення. Це може бути оплавлення акцидентальних часток у 

високотемпературних потоках глибинного експлозивного походження чи виниклих 



  
 

148 

внаслідок самозаймання природних викидів вуглеводнів. Як варіант 

високотемпературних процесів не можна відкидати і такі звичайні природні явища 

як лісові пожежі чи блискавки, не можна виключати і імпактний варіант. 

На завершення декілька слів  про ймовірне техногенне походження 

досліджених СФ. Вже на початкових етапах роботи стало зрозуміло, що основні 

типи СФ з корінних відкладів не мають нічого спільного з техногенним матеріалом. 

Усі дослідження базувались на пробах, що були відібрані з корінних джерел. 

Епізодичне опробування сучасних алювіальних відкладів проводилось тільки у 

незаселених районах, а його результати використовувались винятково як 

допоміжний матеріал. Одначе питання техногенного походження усе ще 

залишається поширеним, оскільки матеріал цієї роботи є новим і навіть дещо 

«екстравагантним», що викликає зрозумілу реакцію багатьох дослідників. 

Для поглиблення уявлень про процес утворення СФ і спростування їхнього 

антропогенного генезису були досліджені різноманітні численні взірці техногенного 

походження: шлам абразивної обробки металу, газової, електричної та термітної 

зварки, вугільні шлаки, шлаки вогнищ пожеж, тверді залишки згоряння 

бенгальського вогню тощо. Навмисно були узяті та досліджені проби з ґрунту та 

водних потоків в районах з активною людською діяльністю. У процесі таких 

систематичних досліджень у двох випадках дійсно вдалося діагностувати 

сферулоподібні склуваті продукти древнього металургійного виробництва. Так, у 

районі смт. Гайворон була встановлена ділянка з великим вмістом ГК та СФ у складі 

глинистих четвертинних відкладів. У відкладах також були наявні численні уламки 

неглазурованої кераміки та кістки крупних тварин. Очевидно, що у даному випадку 

скляні ГК та СФ є шлаками металургійного виробництва давньої людини. Дуже 

подібні ГК та СФ були встановлені і в алювіальних відкладах р. Стрий нижче с. 

Верхнє Синєвидне. Спроби відшукати джерело зносу у породах геологічному 

розрізу району не дало позитивних результатів. Пізніше з’ясувалось, що в цьому 

районі тривалий час існувало металургійне виробництво заліза на основі розробки 

сидеритових покладів за часів Австро-Угорщини. 
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РОЗДІЛ 7 

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ СФЕРУЛ ЯК РОЗШУКОВОЇ ОЗНАКИ 

 

Цінність СФ та супутніх безкисневих мінералів як індикаторної та розшукової 

ознаки визначають наступні положення, що ґрунтуються на результатах 

дослідження та аналізі опублікованих даних: 

1. За результатами досліджень експлозивна мінеральна асоціація (СФ та безкисневі 

мінерали) виявляють більшу генетичну спорідненість до алмазів порівняно з 

класичною асоціацією мінералів-супутників алмазу. По-перше, за це свідчить 

загальний хімізм, що вказує на формування алмазів та СФ за умов з низькою 

активністю кисню. По-друге, алмази у багатьох випадках містять на поверхні 

плівки самородних металів, а також металеві включення, що відповідають складу 

металевих СФ; встановлено також наявність скляних плівок на поверхні алмазів 

[111, 113, 114]. На прикладі кімберлітової трубки «Катока» показано, що вміст 

алмазів у певних типах порід безпосередньо пов'язаний із вмістом СФ [9]. 

2. Сама наявність самородних металів, різковідновний стан леткої компоненти СФ 

вказують на те, що принаймні окремі фази експлозивного процесу відбувались за 

умов мінімальної активності кисню, що є необхідною умовою збереження 

кристалів алмазу від окиснення.  

3. Новітні дані вказують на те, що комбінація мінералів-супутників алмазу може 

суттєво відрізнятись від класичної: так, у трубках Танзанії поширений альмандин 

замість піропу; алмазоносні вішерити Північного Уралу практично не містять 

первинних магматичних мінералів, натомість наявний повний комплекс СФ 

різноманітних типів [125, 142]. Таким чином, СФ мають певні переваги над 

традиційними індикаторними мінералами, оскільки є постійним компонентом 

різних типів експлозивних утворень. Більш того, довести належність мінералу до 

глибинного парагенезису – досить кропітка задача і не завжди однозначна, 

натомість ендогенні СФ типу-І апріорі є мантійними. Ще одна з переваг – це не 

стійкість скла СФ до механогенного зношування. Цього не можна сказати про 
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основний індикаторний мінерал – піроп. З досвіду Якутської провінції він може 

бути перенесеним на 100 км і більше без помітних слідів механічного зносу. 

4. Важливий аспект застосування СФ як розшукової ознаки, визначається їхнім 

зв’язком з благородно-металевим, рідкіснометалевим та поліметалевим з 

зруденінням експлозивного типу. У світовій практиці відома низка золоторудних 

родовищ та проявів з СФ (ТМЗС-СФ, МЗ-СФ та інш.) [2, 103, 104, 120, 121, 151, 

179, 180]. У ході досліджень були встановлені СФ на Мужійовському 

поліметалевому родовищі, також були досліджені СФ з золоторудного родовища 

«Тонкотрум» (Гана). Глини з соленосних відкладів Стебниківського родовища 

містять комплекс СФ та характеризуються високою концентрацією розсіяного 

золота [170]. Як варіант, можна припустити експлозивний, а не розсільний 

[163, 170] генезис золотого зруденіння соленосних відкладів. Акцесорне, часто 

кулькоподібне золото відоме у кімберлітах Кіровоградського та Приазовського 

блоку УЩ, кімберлітах Якутії та Архангельської провінції [120, 121, 132]. 

Зазвичай, золото експлозивного генезису – це типові СФ, воно трапляється у 

вигляді ідеальних кульок, булавоподібне, краплеподібне, оплавлене, 

стрижнеподібне. Вміст рідкісних металів був встановлений у корундах 

мантійного типу з с. Тарнава, Добромильський р-н. Доведений безпосередній 

зв'язок рідкіснометалевого зруденіння з вибуховими структурами на прикладі 

Кіровоградського блоку [147]. 

5. Сепарація СФ з проб та візуальна діагностика СФ, як показує досвід, не є 

складними. Найпоширеніші індикаторні типи СФ (ТМЗС-СФ, МЗ-СФ, КС-СФ) 

ендогенного походження легко відрізнити від СФ типу-ІІ та інших різновидів 

типу-І. Завдяки наявності навіть мінімальної кількості самородного заліза 

більшість СФ можна легко виділяти за допомогою потужного магніту, як у 

лабораторних так і у польових умовах. 

6. Досвід показав, що грубоуламкові комплекси порід, що містять СФ, належать до 

фацій, безпосередньо пов’язаних з центрами експлозій (кратерних, діатремних). 

За межами експлозивних структур СФ, головно, зустрічаються як домішка у 

глинах та глинистих породах. Тут можна спостерігати виражену зональність, 
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пов’язану з гранулометричним складом експлозивних частинок. Так ТМЗС-СФ 

трубки «Мрія» сягають 1,5 мм у діаметрі, ГК до 4 мм; на Щорсівскій ділянці 

знайдено фрагмент ТМЗС-ГК розміром 2,5 см. Водночас у стратиформних 

віддалених від центрів виверження вулканогенно-теригенних відкладах      

ТМЗС-СФ не перевищують 0,8 мм у діаметрі.  

7. Загальною рисою усіх відкладів, що містять СФ, є відсутність решток фауни, за 

деякими виключеннями, та парагенезис з глинистою речовиною. СФ здебільшого 

трапляються у глинах, аргілітах, піщано-глинистих та карбонатно-глинистих 

(мергелі, глинисті мергелі) відкладах. Симптоматично, що у СФ з вулканогенно-

осадових формацій відсутні ознаки механогенної обробки. Цей факт свідчить на 

користь того,що їхній перенос відбувався повітряним шляхом, тобто вони мають 

пірокластичну природу. 

8. У більшості випадків наявність у породах СФ супроводжується асоціацією 

супутніх, у тому числі високопараметричних та безкисневих мінералів: гранат, 

піроксен, циркон, хроміт, ільменіт, ставроліт, дистен (кіаніт), корунд, муасаніт, 

кусонгіт, вюстит, графіт, алмаз. Наявний також акцидентальний матеріал, 

представлений обпаленими уламками порід чохла, уламками ультраосновних та 

еклогітоподібних порід, СФ та ГК типу-ІІ. СФ та супутні глибинні мінерали 

часто є ксеноморфними по відношенню до вмісних порід за розміром зерен, 

ступенем зношеності. 

Отже, головно, експлозивний матеріал належить до пірокластичних фацій. 

Таким чином породи, що містять СФ та експлозивні структури доцільно відносити 

до синхронних геологічних об’єктів. В Україні традиційно породи, що містять 

алмази та супутники алмазу діагностують як вторинні колектори акумуляції 

перевідкладеного ендогенного матеріалу. Такий підхід переважно ґрунтується на 

досвіді розшуків алмазів у Якутській алмазоносній провінції. Запропоновано 

концептуально відмінний підхід, що ґрунтується на дослідженні площинних ореолів 

розсіювання пірокластичного матеріалу. На думку автора, такий підхід забезпечить 

прогрес у розшуках родовищ експлозивного типу. З іншого боку треба зважати на 

те, що експлозивні процеси можуть проявляти циклічність у розвитку і окремі 
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експлозивні фази можуть мати суттєву вікову різницю. Досвід показав, що кожен 

прояв має свій специфічний набір та пропорції експлозивних компонентів з певними 

морфологічними, геохімічними ознаками. Це робить можливим проводити 

кореляцію верств, що мітять експлозивний матеріал у разі їхнього поширення по 

площині, а дослідження зміни гранулометричного складу частинок дають 

можливість виявити напрям поширення пірокластичної речовини. 

Декілька слів про менш поширений, та можливо не менше значущий різновид 

СФ – це КС-СФ, а також ЗАС-СФ. Інтрига полягає у тому, що з літературних даних 

алмазоносні кімберліти Якутії містять і МЗ-СФ, і ТМЗС-СФ, і КС-СФ [1]; 

кімберліти Анголи містять ще й ЗАС-СФ, вішерити Уралу включають всі відомі 

типи силікатних СФ. ЗАС-СФ разом з МЗ-СФ та ТМЗС-СФ були діагностовані 

автором у породах трубки «Карпінська-1», Архангельська провінція. Натомість у 

слабо алмазоносних експлозивних структурах Українського щита були встановлені 

тільки МЗ-СФ та ТМЗС-СФ. Така ситуація наводить на думку про ймовірну 

залежність хімізму СФ та ступеня алмазоносності експлозивних порід, тобто 

сильноалмазоносні структури характеризуються наявністю широкого спектру 

силікатних СФ. Зрозуміло, що для однозначного висновку потрібне підкріплення 

статистичними даними, але тренд дуже цікавий та багатообіцяючий. З огляду на 

сказане, перспективними на алмазоносність можна вважати Білокоровицьку 

структуру, Перекальську ділянку, зону зчленування Зовнішніх Карпат з 

Передкарпатським прогином, Путринецьку ділянку.  

Вивчення експлозивних утворень з огляду на їхнє специфічне походження 

потребує розробки спеціалізованого методологічного підґрунтя. Зазвичай прояви 

експлозивної діяльності не підпорядковуються загальноприйнятим традиційним 

поглядам на розвиток ендогенної діяльності Землі. Зокрема можна відзначити 

можливість відсутності прямого зв’язку глибинних експлозивних процесів з 

загальними етапами вулканічної активності регіонів, кластогенний характер 

експлозивної субстанції як у вивержених фаціях так і в гіпабісальних, 

некогерентний характер геохімічної спеціалізації. Усе це є віддзеркаленням 
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специфічної мантійної природи експлозивних процесів, що потребує подальших 

глибоких комплексних системних досліджень. 

Діагностична роль СФ обумовлена тим, що визначення належності певних 

структур та порід до експлозивного типу пов’язане з певними труднощами. У склад 

флюїдизатно-експлозивних комплексів порід входять ювенільні уламки та 

дрібнодисперсна склувата речовина, не стійка в умовах гіпергенезу, як результат 

перетворена на глинисті мінерали. У різних співвідношеннях може міститись 

акцидентальний матеріал, пов'язаний з вмісними породами. Таким чином, порода 

має не визначений вигляд маскуючись під льодовикові, карстові, алювіальні 

відклади [99], тектонічні брекчії та кластитові дайки. Класичний випадок – 

четвертинні льодовикові відклади району Ельбрусу [166, 168]. Тільки нещодавно 

виявилось, що це дуже своєрідний кластогенний комплекс експлозивних порід. 

Виникають питання, щодо доцільності використання шліхового опробування. 

Досвід проведених досліджень показав, що ефективнішим є безпосереднє 

опробування відкладів яке показує значно більший вміст експлозивних частинок, 

ніж відповідні руслові відклади. 

Висновки. 

Підсумовуючи треба відзначити три основних напрямки використання СФ у 

геолого-розшукових роботах: 

1) діагностика інтрузивно-пірокластичних експлозивних структур та 

стратиформних пірокластичних відкладів, пов’язаних з експлозивною 

діяльністю; 

2) розшук первинних рудоносних експлозивних утворень по пірокластичним 

ореолам розсіяння; 

3) прогноз ймовірного типу експлозивного зруденіння на основі аналізу якісного та 

кількісного складу компонентів експлозивної асоціації – СФ та безкисневих 

мінералів. 
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ВИСНОВКИ 

 

У роботі представлені результати послідовних досліджень від перших знахідок 

невідомих сферичних утворень у сучасних алювіальних відкладах до їхнього 

позиціонування як геологічних об’єктів експлозивного глибинного походження, до 

виявлення загальних уявлень про поширення СФ у геологічних формаціях України 

та до закладення основ їхнього використання як розшукової індикаторної ознаки, у 

прогнозуванні та розшуках рудоносних структур експлозивного походження. 

Запропонована гіпотетична модель їхнього походження, як продукту окиснення 

залізного розплаву, що надходить з ядра Землі. 

Досягнуті результати досліджень проведені згідно запланованими завданнями у 

і повною мірою відповідають головній меті роботи. Нижче наведено основні 

результати вирішення цих завдань, у розгорнутому вигляді вони представлені у 

кінці відповідних розділів дисертації 

1. Завдячуючи аналізові віртуальної бази даних NASA (Astrophysics Data System 

[181]), що контролює публікації по СФ, та іншим опублікованим даним вдалось 

здійснити детальний аналіз світової літератури. Він показав методологічну 

похибку більшості дослідників у дослідженні СФ: майже усі вони, за 

поодинокими винятками, велись на основі парадигми, що СФ є позаземними 

об’єктами, у повному відриві від глибинних природних процесів в земній корі і 

підкорових сферах Землі. Розвиток уявлень йшов по шляху удосконалення 

інструментальних методів діагностики: від дослідження складу основних 

елементів у складі СФ, до вивчення мікроелементів та співвідношення ізотопів 

різних елементів. Результати досліджень виявились досить суперечливими. 

З 1980 ситуація змінилась з розвитком концепції про імпактне походження СФ 

[65], яка з часом була піддана жорсткій критиці [28]. Початком нового етапу у 

досліджені СФ, розпочатим у 1990 р., можна вважати роботу В.К. Маршинцева, 

що описав ТМЗС-СФ та КС-СФ з кімберлітів Якутії, як об’єкти ендогенного 

походження. На даний час вийшла серія публікацій, де СФ інтерпретуються, як 

продукт експлозивних рудоутворювальних процесів [1, 9, 126]. Практично ніхто з 
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дослідників не підійшов до розв’язання питання, де і як конкретно утворюється 

первинний розплав СФ. Г.Т. Скублов дослідивши СФ з четвертинних відкладів 

«волховітів» припускає, що специфічні розплави на даний час сформовані у 

надрах, як продукт магматичної еволюції Землі в цілому. Результати досліджень 

наведені у дисертації свідчать про недосконалість такої концепції. 

Парадоксально, але факт – у західній літературі тільки один опис ТМЗС-СФ, а на 

Україні не було знайдено жодного екземпляру дуже поширених у світі СФ з 

піроксеном або олівіном [52, 56, 58]. 

2. Мікроскопічно було досліджено більше 10 000 екземплярів СФ та зроблено 

більше 3000 фотографій. Біля 200 СФ у поперечному переризі досліджено у 

штучних аншліфах. Проведено типізацію СФ за морфологічними типами. 

Формування подібних частинок можливе виключно у флюїдному середовищі, за 

умов швидкого охолодження. Встановлено, що форма СФ змінюється залежно від 

складу та розміру частинок. Морфологічні особливості СФ та внутрішня будова 

свідчать, що вихідним матеріалом була не тверда речовина, а 

високотемпературний розплав, що суперечить космічній теорії їхнього 

походження. Не встановлено ні одного випадку наявності залишків первинної 

кристалічної речовини, навіть в крупних екземплярах СФ та ГК типу-І. Важливо, 

що всі компоненти експлозивної асоціації зустрічаються спільно, але ніколи не 

утворюють спільних агрегатів, тобто це є рафіновано індивідуальні утворення – 

силікатні та металеві СФ, частинки металів, безкисневі мінерали. 

3. За використанням мікроаналітичних досліджень встановлені особливості складу 

різноманітних СФ, ГК, частинок самородних металів, супутніх мінералів; 

проведена загальна класифікація експлозивних частинок. Загалом проаналізовано 

близько 500 зразків більш ніж з 20 геологічних об’єктів, що містять СФ. Якість 

результатів інструментальних досліджень підтверджено у 5 різних лабораторіях 

світу. Згідно хімічного складу та структурно-текстурних особливостей усі скляні 

частинки можна чітко розділити на дві групи, при тому такий поділ має 

генетичний підтекст. Тип-І складений хімічно однорідним склом, що може 

містити сферичні металічні включення та кристалічну оксидну фазу росту. 
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Контрастно домінуючим різновидом типу-І є ТМЗС-СФ, що тісно пов'язаний з 

МЗ-СФ, їх можна об’єднати в один клас. Другим поширеним різновидом 

силікатних СФ є КС-СФ, досить часто трапляються ЗАС-СФ, порівняно 

рідкісними є магній-силікатні та манган-силікатні СФ та інші типи. Формування 

типу-І пов’язане з високотемпературними умовами (1500–2000
0 
С, і більше) [125]. 

Знахідки СФ типу-І у першу чергу пов’язані з формаціями експлозивного типу, 

трапляються у стратиформних формаціях у якості пірогенної домішки. Тип-ІІ – 

це скляні та склуваті утворення, складені склом неоднорідного складу, зазвичай 

містять реліктові кварц, калішпат, олівін; можуть містити включення самородної 

міді, та заліза. Очевидно, що формування СФ типу-ІІ є результатом 

температурного впливу на осадові чи кристалічні породи, що спричинило їхнє 

часткове, або повне плавлення (пірометаморфизм). Співвідношення обох класів 

неоднозначне. Специфічний склад СФ типу-І, що є екстремально невідповідним 

до метеоритної речовини або відомих гірських порід, а також різко відновний 

склад леткої компоненти виключають варіанти їхнього імпактного, чи космічного 

походження (і техногенного також). Металеві СФ та частинки, представлені 

самородними металами та інтерметалічними сплавами, серед яких були 

встановлені Fe,Ni, Fe-Сr, Fe-Ni-Сr, Fe-Ti, Pb, Sn-Pb, Sn-Sb-Pb-Cu, Cu, Сu-Zn, Zn, 

Au-Сu, Cu-Ag, SiC. Самородні метали трапляються як сферичної форми, так і 

неправильної оплавленої форми, особливо легкоплавкі метали. Тим не менш їх 

можна розглядати, як металевий (безсилікатний) варіант СФ типу-І. Уперше в 

Україні був встановлений мантійний мінерал кусонгіт (карбід вольфраму) з 

експлозивних утворень[44]. Уперше на 4 об’єктах був досліджений корунд 

мантійного типу з сингенетичними включеннями аморфної оксидної та металевої 

фази системи Zr-Ti-Al-Fe-Sc-TR. Ідентичні корунди входять у склад експлозивної 

мінеральної асоціації алмазоносних туфізитів Уралу [125]. Запропоновано 

об’єднати СФ типу-І та безкисневі мінерали мантійного походження у єдиний 

клас мінеральних утворень – експлозивну мантійну асоціацію (ЕМА). Геохімічні 

та мінералогічні дослідження показали глибинний генезис експлозивної асоціації, 
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та їхню тотожність з глибинними компонентами з інших алмазоносних формацій 

та [6, 124, 125, 134].  

4. З метою виявлення СФ було відібрано та оброблено більше 300 штуфних та 

шліхових проб з різних геологічних об’єктів в Україні, було також досліджено 

біля 400 проб з фондових матеріалів. Аналіз поширення СФ в Україні, дещо 

несподівано показав, що СФ не є таким унікальним об’єктом , як здавалось. 

Вони були знайдені у різноманітних формаціях майже усього вікового діапазону 

по всій території України. Встановлено , що СФ містяться у породах практично 

усіх експлозивних структур, незалежно від їхньої специфікації. Також вони 

встановлені у пірокластичних відкладах. Численні знахідки знайдені у осадових 

глинистих, карбонатно-глинистих та евапоритових формаціях, де за результатами 

досліджень вони містяться як пірокластична домішка. Тенденцію до знаходження 

СФ саме у глинистих формаціях можна пояснити тим, що глиниста речовина, 

принаймні на певний відсоток, є продуктом перетворення тонкодисперсного 

вулканічного попелу. Встановлений елемент зональності у розподілі компонентів 

експлозивної асоціації. Розмір експлозивних частинок є максимальним 

безпосередньо у межах експлозивних структур і, відповідно, менший у 

стратиформних формаціях, що є важливим у прогнозно-розшуковому контексті. 

Важливим є також, що кожен прояв має свій специфічний набір компонентів, які 

теж мають певні особливості (морфологічні, мінералогічні, геохімічні). Треба 

додати, що технологія відбору та обробки проб виключають ймовірність 

забруднення техногенним матеріалом. 

5. Перспективи використання СФ у прогнозно-розшуковому аспекті визначаються 

насамперед їхньою природою, яка здається найбільше наближеною до природи 

алмазу порівняно з традиційними мінералами-індикаторами. Таким чином, вони 

несуть більше інформації щодо первинних процесів алмазоутворення [9]. 

Спорідненість алмазів та СФ доводить те, що склад металевих плівок на поверхні 

кристалів та металічних включень у алмазах відповідає складу досліджених 

металевих СФ з експлозивних структур[111, 113]. Генетичну спорідненість також 

доводить наявність скляних плівок та включень у алмазах. Скло переважно 
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алюміній-залізо-силікатного та лужно-силікатного складу [114]. Асоціація СФ-

алмаз встановлена у «рудних стовпах» – магматичних фазах складених 

туфізитовими кімберлітами, що мають промислові концентрації алмазу [9]. 

У принципі сама наявність СФ вже вказує на існування умов з низьким рівнем 

активності кисню, які забезпечують збереженість алмазу у магматичному 

процесі. Важливою для прогнозно-розшукових робіт є легкість сепарації та 

діагностики СФ. Перевага СФ над мінералами-індикаторами процесів 

алмазоутворення полягає також у їхній детермінованості як продукту винятково 

експлозивного походження. Використання СФ як індикаторної ознаки можливо 

також у прогнозі та розшуках рудної мінералізації нового флюїдизатно-

експлозивного типу – це головно благородні та рідкісні метали, поліметалеве 

зруденіння. Це підтверджується дослідженнями СФ в Україні та численними 

літературними даними [2, 103, 104, 120, 121, 147, 151, 176, 177]. Перспективним 

можна вважати встановлення зв’язку між якісним складом експлозивної асоціації, 

геохімічними особливостями СФ та алмазоносністю (рудоносністю), що може 

мати неоціненне значення при прогнозній оцінці експлозивних утворень.  

Механізм утворення СФ типу-І як фізичного тіла у ендогенних умовах здається 

досить зрозумілим та малосуперечливим – його можна описати як розпилення 

високотемпературної газо-силікатної суміші в умовах адіабатичного розширення з 

різким зниженням температури. З наукової точки зору видається дуже цікавим 

зробити спробу пояснити де і як у Землі формуються специфічні силікатні розплави, 

встановити їхній зв'язок з процесом алмазоутворення. У першу чергу це стосується 

ТМЗС-розплаву, оскільки ТМЗС-СФ є основним, найбільше поширеним типом СФ. 

Геологічно ТМЗС-СФ є унікальною універсальною субстанцією – вони потрапляють 

на поверхню на протязі усього геологічного часу з різними магматичними породами 

незалежно від геодинамічної ситуації. При цьому їхній склад вцілому залишається 

досить сталим. Це наштовхує на думку про загально планетарний рівень їхньої 

природи. Де саме існують умови для стабільного існування заліза, з температурою 

вище 20000 С [111] та безкисневим азотно-водневим флюїдним режимом [15, 42]. 

Найпростіша відповідь – це границя ядро-мантія. З цієї позиції легко пояснити і 



  
 

159 

утворення силікатної фази ТМЗС-СФ як процес окиснення залізо-кремнієвого 

розплаву. Чому саме титан та манган з’являються? На діаграмі стійкості до 

окиснення вони є близькі до заліза, але менш стабільні в умовах зростання 

активності кисню. Вони будуть  першими виноситись у окислену зону 

(ефект окиснювальної плавки у металургії). Зростання фугітивності кисню може 

бути ініційовано підвищенням температури, що саме, наприклад, й відбувається у 

так званих «гарячих точках», а може бути пов’язане з підняттям розплаву на вищі 

глибинні рівні. З позицій теорії «гідридної Землі» В.Н. Ларіна [135] запропонована 

модель стає більш гармонійною, оскільки простіше пояснити механізм проникнення 

силікатно-металевої субстанції. 

 Підсумовуючи, треба зазначити, що саме широка поширеність СФ як складової 

пірокластичних площинних відкладів, їхня легка та однозначна діагностика як 

продуктів мантійного експлозивного походження визначає розшуково-прогнозні 

перспективи їхнього використання.  

Накопичені дані та досягнутий прогрес у трактуванні природи СФ дають 

підставу накреслити нові напрямки у вивчені проблеми і на практичному, і на 

фундаментальному рівні. Перспективним вважається встановлення взаємозв’язку 

між розподілом компонентів експлозивної асоціації, їхніми індивідуальними 

морфологічними, мінералогічними, геохімічними ознаками з одного боку та 

можливим характером зруденіння експлозивних утворень – з другого. 

Якщо провести аналогію виявлених в Україні проявів СФ з асоціацією СФ 

промислово- та сильно алмазоносних структур світу – найперспективнішими можна 

вважати алмазоносний прояв Східного борту Білокоровицької структури, 

Путринецький прояв, неогенові верстви р-ну Добромиля (Бориславсько-Покутська 

зона) та Перекальську ділянку. Саме на них зафіксований широкий спектр типів СФ 

властивий алмазоносним структурам. 

Встановлена схожість геохімічної спеціалізації глибинної експлозивної 

асоціації та кімберлітової речовини передбачають існування генетичного зв’язку. 

Таким чином, вивчення петроґенезу кімберлітів на новому рівні можна зв’язати з 

глибиннішими чинниками контролю генерації кімберлітової магми. Сьогодні існує 
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багато моделей утворення кімберлітів, і всі вони мають внутрішні суперечності. 

Поглиблене розуміння природи СФ, їхнього співвідношення з кімберлітами може 

стати тією необхідною ланкою у вивчені мантійних процесів алмазоутворення. 

Якщо прийняти гіпотетичну модель автора про формування ТМЗС-СФ у перехідній 

зоні ядро-мантія (а усі наявні моделі внутрішніх геосфер є гіпотетичними) то їх 

можна розглядати як найглибинішу реальну речовину відому геологічній науці. 

Усі моделі речовинного складу Землі базуються виключно на теоретико-

експериментальних даних. Таким чином вивчення СФ може дати неоціненну 

інформацію для адекватного розуміння хіміко-фізичних процесів глибинних 

геосфер, які у кінцевому варіанті контролюють процеси магмо утворення та процеси 

генерації рудної речовини.  

На думку автора, наведені у роботі дані та їхня інтерпретація є частиною нової 

галузі геологічних знань. З другого боку тут можна говорити про типовий приклад, 

коли упереджені концепції заважають розвитку науки. Напевно більшість 

дослідників мінералогічних проб осадового та вулканогенно-осадового походження 

зустрічали екзотичні «блискучі кульки», що діагностувались як 

«метеоритні кульки». У західній науковій школі і на даний час панує імпактна 

парадигма походження СФ. Фактично усі типи СФ використовують як індикаторну 

ознаку катастрофічних подій спричинених падінням гігантського космічного тіла. 

Автор сподівається, що дана робота сприятиме виведенню проблеми СФ та 

експлозивних алмазоутворювальних та рудоутворювальних процесів на новий 

рівень у контексті відношення до неї світової наукової геологічної спільноти. 
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