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7. Які є текстури метаморфічних порід?
8. Які є генетичні види смугастості?
9. Що таке сланцюватість та які її види?
10. Схарактеризуйте опис метаморфічної породи.

6.6. Ðîçðèâí³ ïîðóøåííÿ

Розривні (диз’юнктивні) дислокації – це одна з форм тектонічних 
порушень первинного залягання гірських порід. Вони супроводжуються 
порушенням суцільності геологічних тіл поверхнею розриву. Розривні по-
рушення поділяють на дві основні групи:  розриви без зміщення (діаклази) 
і розриви зі зміщенням (параклази) роз’єднаних порід уздовж поверхні 
розриву в горизонтальному або вертикальному напрямі.

До першої групи належать тріщини та кліваж. У них переміщення 
порід не відбувається або відбувається незначно. Тріщини серед розривних 
порушень мають найбільше поширення. Зазвичай вони розсіяні у товщах 
гірських порід, зумовлюючи їхню тріщинуватість, однак нерідко утворю-
ють різної потужності зони дроблення і тріщинуватості.

Подібно до шарів, які залягають нахилено, тріщини мають елементи 
залягання – простягання, падіння та кут падіння.

Утворенню тріщин сприяє подільність гірських порід, тобто їхня здат-
ність легко розколюватися у визначених напрямах. 

Тріщини розділяють за такими ознаками:
– за ступенем розкриття – приховані (мікротріщини, які не можна 

побачити неозброєним оком), закриті (добре помітні, проте зі щільно 
притисненими стінками) і відкриті ( які мають деяку порожнину);

– за розмірами – малі всередині шару (верстви) і великі січні;
– за формою – прямі та вигнуті;
– за відношенням до залягання шарів (верств) – пошарові (узгод-
жені), які паралельні до площин шаруватості, і нахилені до шарів 
(верств).

У розташуванні систем тріщин розрізняють паралельні, радіальні, кон-
центричні, кулісоподібні й розгалужені (структура “кінського хвоста”).

Кліваж – це густа мережа паралельних поверхонь з ослабленими 
внаслідок пластичної деформації зв’язками між частинками гірської по-
роди, по яких надалі порода може розколюватися на дуже тонкі (частки 
міліметра) пластинки (рис. 88).
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Однією з обов’язкових умов розвитку поверхонь кліважу є неоднорід-
ність шаруватої товщі й наявність у ній шарів тонкозернистих (глинистих, 
піщано-глинистих та ін.) порід (рис. 89).

Ðèñ. 88. Ãîëîâí³ òèïè êë³âàæó: 
à – ïîøàðîâèé; á–ä – ñ³÷íèé: á – â³ÿëîïîä³áíèé, 

â – çâîðîòíèé â³ÿëîïîä³áíèé, ã – S-ïîä³áíèé; ä – ïàðàëåëüíèé

Ðèñ. 89. Êë³âàæ, ïàðàëåëüíèé äî îñüîâî¿ ïîâåðõí³ ñêëàäêè. 
Øòàò Òåíåñ³. Ôîòî À. Êåéñà. Ãåîëîã³÷íà ñëóæáà ÑØÀ
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Розривні порушення зі 
зміщенням порід менше по-
ширені в земній корі, ніж 
тріщини. Їх досить важко ви-
явити в окремому відслоненні, 
тому що часто вони мають ре-
гіональний характер.

За основу систематики 
розривних порушень узято три 
критерії: 

1) напрям взаємного від-
носного переміщення розри-
вом крил (блоків порід);

2) кут нахилу поверхні пе-
реміщення (або зміщувача) 
відносно горизонту; 

3) нахил зміщувача у бік 
того чи іншого крила (зміще-
ного блока).

Елементами розривних 
порушень є: зміщувач, тобто 

поверхня, по якій відбувся розрив суцільності порід (верств порід), крила 
(їх називають блоками порід, або боками), зміщені один щодо іншого по 
зміщувачу, і елементи залягання зміщувача, які визначають так само, як і 
елементи залягання шарів (див. рис. 102).

Зміщувач може мати різноманітну будову. Здебільшого він представ-
лений єдиною поверхнею, часто зі слідами ковзання і притирання крил. 
Поверхня зміщувача часто має дзеркала ковзання – блискучі поверхні (рис. 
90). Іноді на зміщувачі фіксують борозни або штрихи ковзання – систему 
паралельних жолобів, які вказують  напрям переміщення за зміщувачем 
(рис. 91). Вони виникають унаслідок шкрябання одного крила нерівнос-
тями іншого. Часто вздовж поверхні зміщувача вкорінюються жильні та 
магматичні дайкові утворення.

Важливе значення має розмір зміщення блоків один щодо одно-
го, який називають амплітудою. Справжню амплітуду визначають за 
площиною зміщувача між двома однаковими поверхнями (підошва, 
покрівля) верстви гірських порід у різних блоках. Крім того, прийнято 
визначати вертикальну, горизонтальну і стратиграфічну амплітуди 
(рис. 92).

Ðèñ. 90. Äçåðêàëî êîâçàííÿ 
ç ïîâåðõíÿìè â³äðèâó (1) 

òà áîðîçíàìè êîâçàííÿ (2)

Ðèñ. 91. Ñõåìà óòâîðåííÿ 
áîðîçíè êîâçàííÿ
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Ïèòàííÿ äëÿ ñàìîêîíòðîëþ

1. Що таке диз’юктивні дислокації?
2. На які головні групи поділяють розривні порушення?
3. За якими ознаками класифікують тріщини?
4. Схарактеризуйте поняття кліважу.
5. За якими критеріями систематизують розривні порушення?
6. Які є елементи розривних порушень?
7. Які характерні ознаки будови зміщувача?

6.6.1. Âåðòèêàëüí³ ðîçðèâí³ ïîðóøåííÿ

Скид – порушення, у якому зміщувач (поверхня розриву) нахилений 
у бік розташування опущеного крила (блока опущених порід) (рис. 92, 
93). За кутом нахилу зміщувача (α) розрізняють пологі (з кутом падіння 
зміщувача від 30 до 45°), круті (з кутом падіння зміщувача від 45 до 80°) і 
вертикальні (з кутом падіння зміщувача від 80 до 90°), скиди. 

Підкид – порушення, у якому зміщувач (поверхня розриву) нахилений 
у бік розташування піднятого крила (блока піднятих порід) (рис. 93, 94). У 

Ðèñ. 92. Åëåìåíòè ñêèäó: 
ï³äíÿòå (ëåæà÷å) êðèëî; îïóùåíå (âèñÿ÷å) êðèëî; ÀÀ – çì³ùóâà÷; α – êóò íàõèëó çì³ùóâà÷à; 
(à

1
–á

1
) – àìïë³òóäà çà çì³ùóâà÷åì; (á

1
–á

2
) – ãîðèçîíòàëüíà àìïë³òóäà (ïåðåêðèòòÿ); (à

4
–á

1
) 

ñòðàòèãðàô³÷íà àìïë³òóäà; (à
2
–á

1
) – âåðòèêàëüíèé â³äõ³ä; (á

1
–à

3
) – ãîðèçîíòàëüíèé â³äõ³ä

?
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підкидах розрізняють ті ж самі елемен-
ти, які є у скидах. Їх також поділяють за 
кутом падіння зміщувача, як і скиди.

Винятком є лише те, що всі верти-
кальні (90°) розривні порушення прий-
нято називати вертикальними скидами.

Скиди і підкиди поділяють на згід-
ні (узгоджені) та незгідні (неузгоджені) 
(див. рис. 95). У випадку згідного ски-
ду (підкиду) породи в лежачому крилі 
падають у бік зміщувача, а у випадку 
незгідного скиду (підкиду) – у проти-
лежний від зміщувача бік.

Часто одне з крил цих розривних 
структур називають лежачим, а інше 
– висячим. Лежаче крило розташоване 

під змішувачем, висяче – над ним (див. рис. 92, 94).
Скиди і підкиди часто згруповані в системи, утворюючи ступінчасті 

скиди та підкиди, які в комбінації формують горсти та грабени (рис. 96, 
97) . Ці структури в окремих відслоненнях трапляються нечасто, оскільки 

Ðèñ. 93. Ñõåìà áóäîâè ñêèäó (I) ³ 
ï³äêèäó (II) â ðîçð³ç³ (à) ³ ïëàí³ (á)

Ðèñ. 94. Åëåìåíòè ï³äêèäó: 
ï³äíÿòå (âèñÿ÷å) êðèëî; îïóùåíå (ëåæà÷å) êðèëî; ÀÀ – çì³ùóâà÷; 

α – êóò íàõèëó çì³ùóâà÷à; à
1
–á

1
 – àìïë³òóäà çà çì³ùóâà÷åì; 

á–á
1
 – ãîðèçîíòàëüíà àìïë³òóäà (ïåðåêðèòòÿ); à

1
–á

2
 – âåðòèêàëüíà 

àìïë³òóäà; à
1
–á

4
 – ñòðàòèãðàô³÷íà àìïë³òóäà; 

à
1
–á

3
 – âåðòèêàëüíèé â³äõ³ä; á

1
–à

2
 – ãîðèçîíòàëüíèé â³äõ³ä
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схожа “клавіатура блоків” характерна для великих ділянок земної кори. 
Однак горсто- і грабеноподібні порушення достатньо поширені на ло-
кальних ділянках.

Горст – товща верств (шарів, ділянка земної кори), піднята щодо 
суміжних товщ, які, відповідно, опущені по скидах або підкидах. Отже,  
центральна частина складена  давнішими породами, ніж породи в крайніх 
опущених неденудованих блоках (див. рис. 96).

Грабен – товща верств  (шарів, ділянка земної кори), опущена по скидах 
або підкидах щодо суміжних блоків (див. рис. 96). Центральна частина 
складена молодшими породами, ніж породи, відслонені у крайніх під-
нятих блоках.

Ðèñ. 95. Ñêèä çã³äíèé (à) òà íåçã³äíèé (á)

Ðèñ. 96. Ñõåìà áóäîâè ãðàáåí³â òà ãîðñò³â: ãðàáåíè (À – À
1
): 

À – óòâîðåíèé ñêèäàìè; À
1
 – óòâîðåíèé  ï³äêèäàìè; 

 ãîðñòè (Á – Á
1
): Á – óòâîðåíèé ñêèäàìè; Á

1
 – óòâîðåíèé ï³äêèäàìè
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Ïèòàííÿ äëÿ ñàìîêîíòðîëþ

1. Що таке скид?
2. Які є елементи скиду?
3. Що таке підкид?
4. Які є елементи підкиду?
5. Що таке горсти і грабени?

Ðèñ. 97. Ñèñòåìè ñêèä³â ³ ï³äêèä³â: 
à – ñõ³ä÷àñò³ ðîçëîìè; á – ãðàáåí; â – ãîðñò;

 ã – áëîê-ä³àãðàìà ð³çíèõ êîìá³íàö³é öèõ ñòðóêòóð

?
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6.6.2. Ãîðèçîíòàëüí³ ðîçðèâí³ ïîðóøåííÿ

До зсувів належать усі розриви, зміщення в яких відбувається в гори-
зонтальному напрямі без підняття або опускання порід (рис. 98). У зсувах 
розрізняють крила, зміщувач, кут падіння зміщувача й амплітуду зміщен-
ня. За кутом падіння зміщувача зсуви поділяють на горизонтальні, пологі, 
круті та вертикальні (рис. 99). Розрізняють лівий та правий зсуви. Для того, 
щоб визначити характер зміщення, спостерігач має стати обличчям до 
зміщувача у місці обривання шару. Якщо на протилежному крилі зсуву 
шар відносно спостерігача буде зміщено праворуч, то зсув  називають 
правим, якщо ліворуч – лівим (рис. 100). Щодо простягання порушених 
порід зсуви бувають поперечними, діагональними та поздовжніми. За 
кутом нахилу зміщувача зсуви поділяють на горизонтальні (0–10°), на-

Ðèñ. 98. Â³äì³íí³ñòü ó ïëàí³ ì³æ ñêèäîì (I) ³ çñóâîì (II)

Ðèñ. 99. Çñóâè òà ¿õí³ åëåìåíòè: 
1 – êðèëà; 2 – çì³ùóâà÷; 3 – ë³í³ÿ çñóâó.

Òèïè çñóâ³â:
 I – âåðòèêàëüíèé; II – íàõèëåíèé; 

III – ãîðèçîíòàëüíèé
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хилені (слабко нахилені 10–45°, круто нахилені 45–80°) та вертикальні 
(80–90°) (див. рис. 99).

Насуви – зміщення підкидового характеру з пологим нахилом поверхні 
(зазвичай до 30°, рідше – до 60°) змішувача. Утворення насувів пов’язане 
зі сколюванням, яке розвивається в разі пластичних деформацій шару-
ватих товщ.

Є також інші типи розривних порушень – тектонічні покриви 
(шар’яжі), розсуви, підсуви, скидо-зсуви, підкидо-зсуви. Однак це досить 
складно побудовані структури й на окремих відслоненнях їх побачити 
практично неможливо.

Ïèòàííÿ äëÿ ñàìîêîíòðîëþ

1. Які розривні порушення належать до зсувів?
2. Які є елементи зсувів?
3. Як визначити характер горизонтального зміщення?
4. Як поділяють зсуви за кутом нахилу зміщувача?
5. Що таке насуви?
6. Які є типи розривних порушень, окрім зсувів та насувів?

6.6.3. Ïëàí îïèñó ðîçðèâíèõ ïîðóøåíü

Опис розривних порушень охоплює такі характеристики:
1) елементи залягання розривного порушення;
2) форма обмежувальних поверхонь (рельєф);

Ðèñ.100. Çñóâè ( ó ïëàí³): 
à – ë³âèé; á – ïðàâèé (Ñ – ñïîñòåð³ãà÷; 

ïîòîâùåíà ë³í³ÿ – çì³ùóâà÷)

?



Ïîëüîâ³ ãåîëîã³÷í³ ïðàêòèêè
135

3) борозни, штрихи і дзеркала ковзання на обмежувальних поверх-
нях*;

4) наявність мінеральних новоутворень та змін порід у зоні розриву 
і поблизу неї та потужність зони змін окремо для кожного (висячого та 
лежачого) боку;

5) поведінка розриву по падінню і простяганню;
6) амплітуда і напрям пересування по розриву;
7) потужність тріщин, наявність дайок або іншого виповнення роз-

лому. 
Примітка: * - Ці знаки можуть бути відсутні.

Ïðèêëàä îïèñó
Â³äñëîíåííÿ 233 (ò. ñ. 233)
Ðîçòàøîâàíå ó ï³âäåííî-çàõ³äí³é ñò³íö³ êàð’ºðó Ï³âäåííèé, çà 

2,2 êì â³ä ñ. Ãðåáåí³â, ïî àçèìóòó 180° ³ çà 400 ì ïî àçèìóòó 20° 
â³ä øîñå Ñêîëå– Ãðåáåí³â–Òóõëÿ. Ó ñò³íö³ êàð’ºðó â³äñëîíåí³ êîð³íí³ 
âèõîäè (500×250 ì) ï³ñêîâèê³â, àëåâðîë³ò³â ³ àðã³ë³ò³â ñòðèéñüêî¿ 
ñâ³òè, ÿê³ ðèòì³÷íî ïåðåøàðîâàí³. Öå òåìíî-ñ³ð³ é çåëåíêóâàòî-ñ³ð³ 
ïîðîäè. Ï³ñêîâèêè ñåðåäíüî-³ êðóïíîçåðíèñò³, ç óëàìêàìè âóã³ë-
ëÿ, êîñîøàðóâàò³, äîáðå çöåìåíòîâàí³ (öåìåíò  êàðáîíàòíèé) (âç. 
233-1).

Ï³ñêîâèêè ç³ì’ÿò³ ó íåñèìåòðè÷í³ íàõèëåí³  ñêëàäêè. Îñüîâà 
ïîâåðõíÿ ñêëàäîê: Àç. ïàä. 250–255 ∠ 60–70. Øàðí³ðè ñêëàäîê: Àç. 
ïàä. 75–80 ∠ 40–60.

Ó ï³ñêîâèêàõ ñòðèéñüêî¿ ñâ³òè ñïîñòåð³ãàþòü äâà íåâåëèê³ ñêèäè. 
Ñõ³äíèé ñêèä – öå çîíà äðîáëåííÿ ïîòóæí³ñòþ 25–35 ñì, ñêëàäåíà 
ïåðåòåðòèìè òà êàòàêëàçîâàíèìè ï³ñêîâèêàìè, Àç. ïàä. 35 ∠ 70. Ó 
ëåæà÷îìó áîö³ ïîðîäè, çîêðåìà ï³ñêîâèêè, óù³ëüíåí³ é ìàþòü äçåð-
êàëî êîâçàííÿ ç ãðóáèì, ìàéæå ãîðèçîíòàëüíèì øòðèõóâàííÿì. 
Ñòðàòèãðàô³÷íà (áëèçüêà äî âåðòèêàëüíî¿) àìïë³òóäà çì³ùåííÿ – 
áëèçüêî 1 ì.

Çàõ³äíèé ñêèä – çîíà ³íòåíñèâíî áðåê÷³éîâàíèõ ïîð³ä, ÿêà âè-
ãèíàºòüñÿ. Ïîòóæí³ñòü çîíè – äî 60 ñì. Àìïë³òóäà âåðòèêàëüíîãî 
çì³ùåííÿ – 1,0–1,5 ì, Àç. ïàä. 20 ∠ 50–80. Òð³ùèíè áðåê÷³þâàííÿ 
çàïîâíåí³ á³ëèì êâàðö-êàðáîíàòíèì ìàòåð³àëîì ç ð³äê³ñíèì âêðàï-
ëåííÿì õàëüêîï³ðèòó é ï³ðèòó (âç. 233-2).

Çà 240 ì â³ä îïèñàíîãî â³äñëîíåííÿ ïî àçèìóòó 50° ó ïðîäîâ-
æåíí³ ñò³íêè êàð’ºðó ñïîñòåð³ãàþòü çîíó çñóâó â îïèñàíèõ âèùå 
ìàñèâíèõ ï³ñêîâèêàõ âåðõíüîêðåéäîâî¿ ñòðèéñüêî¿ ñâ³òè (ñåðåä-
íüîñòðèéñüêà ï³äñâ³òà). Çñóâ ïîïåðå÷íèé, ÷³òêî âèðàæåíèé. Ïî-
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ðîäè äèñëîêîâàí³ ñëàáêî, ô³êñîâàíà ëèøå çîíà òð³ùèíóâàòîñò³ â 
îáîõ êðèëàõ. Ïîòóæí³ñòü çîíè – áëèçüêî 2–3 ì. Ïîòóæí³ñòü òð³ùèí 
ìåíøå äåê³ëüêîõ ì³ë³ìåòð³â. Àìïë³òóäà çì³ùåííÿ ïî çñóâó – 2,5 ì. 
Àçèìóò ïðîñòÿãàííÿ çñóâó ñóáìåðèä³îíàëüíèé, êóò ïàä³ííÿ çì³ùó-
âà÷à – 55°.

Çàïèòàííÿ äëÿ ñàìîêîíòðîëþ

1. Які характеристики охоплює опис розривних порушень?
2. Які ознаки розривного порушення можуть бути відсутні у відслоненні?
3. Схарактеризуйте опис розривних порушень.

6.7. Âèçíà÷åííÿ åëåìåíò³â çàëÿãàííÿ ïîð³ä

У ході описування розрізу необхідно визначити елементи залягання 
порід, які його формують. Не треба забувати, що для шарів (верств), які 
залягають горизонтально, елементи залягання не вимірюють, тому що в 
цьому немає потреби. Для того, щоб визначити орієнтування нахиленого 
шару або складчастих структур у просторі, використовують елементи 
залягання шару (див. рис. 84). У це поняття входить напрям його простя-
гання (його азимут простягання), напрям падіння (його азимут падіння) 
і кут падіння.

6.7.1. Ðîáîòà ³ç ã³ðíè÷èì êîìïàñîì 
ïðè çàì³ð³ åëåìåíò³â çàëÿãàííÿ

Лінія простягання верстви (шару) – будь-яка горизонтальна лінія, яка 
лежить у площині нашарування, тобто лінія перерізу підошви або пок-
рівлі шару (верстви) з горизонтальною площиною. Таких ліній у площині 
шару можна провести безмежну кількість (рис. 101).

Простягання верстви (шару) – це довжина його лінії простягання. 
Азимут лінії простягання (або просто азимут простягання) – це  (пра-

вий) горизонтальний кут, відрахований від північного напряму геогра-
фічного меридіана за годинниковою стрілкою до лінії простягання. Ази-

?
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мут простягання може змінюватися від 0 до 360°. Будь-яка лінія простя-
гання має два взаємно протилежні напрями, тому азимут простягання 
може бути виражений двома значеннями, які відрізняються на 180° (див. 
рис. 101). 

Падіння верстви (шару) визначене двома показниками: напрямом 
падіння та кутом падіння. Напрям падіння шару (як і будь-якої площини) 

Ðèñ. 101. Åëåìåíòè çàëÿãàííÿ ãåîëîã³÷íî¿ ïîâåðõí³



À. Î. Ñ³âîðîíîâ, Ë. Â. Ãåíåðàëîâà, Ò. Ñ. Äâîðæàê
138

характеризують його орієнтуванням щодо сторін світу, він зумовлений 
азимутом лінії падіння.

Лінія падіння нахиленої площини (див. рис. 101) – це вектор найбіль-
шого нахилу площини,  напрямлений униз по нахилу шару (куди тече 
вода або котиться кулька) і перпендикулярний до лінії простягання. Лінію 
падіння характеризують азимутом лише одного  кінця, напрямленого 
донизу.

Азимут лінії падіння (або просто азимут падіння) – це (правий) гори-
зонтальний кут, який відраховують від північного напряму географічного 
меридіана до проекції лінії падіння на горизонтальну площину (див. 
рис. 101). Азимут падіння може змінюватися  залежно від положення 
шару в межах від 0 до 360° і має, на відміну від простягання, тільки одне 
значення.

Лінії простягання і падіння взаємно перпендикулярні, отже, їхні 
азимути відрізняються на 90°. Відповідно, визначивши азимут падіння, 
можна обчислити азимут простягання, додавши або віднявши 90°. Не 
можна виконати зворотної операції – з простягання отримати азимут 
падіння. Якщо для простягання немає різниці, за яким кінцем лінії його 
орієнтувати, тому що різниця в азимуті на 180° не змінює положення 
у просторі лінії простягання, то для падіння це має значення. Помили-
тися на 180°  неприпустимо, тому що це буде напрям – зворотний до 
падіння шару.

Для повної характеристики залягання шару необхідно визначити також 
кут нахилу шару відносно горизонтальної поверхні, тобто кут падіння.

Кут падіння – це кут між площиною нашарування і горизонтальною 
площиною. Він може змінюватися у межах від 0 до 90° (див. рис. 101). 

Прямим способом визначення елементів залягання порід є їхнє за-
міряння гірничим компасом. Для цього на відслоненні вибирають ха-
рактерну рівну поверхню нашарування, яка збігається з нашаруванням. 
Якщо на поверхні нашарування є дрібні нерівності, які можуть викривити 
замірення елементів залягання, то на неї кладуть польовий щоденник 
(пікетажку), на поверхні якого й заміряють елементи залягання.

Ïèòàííÿ äëÿ ñàìîêîíòðîëþ

1. Які елементи залягання порід ви знаєте?
2. Що таке лінія простягання?
3. Що таке азимут простягання?

?
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4. Що таке лінія падіння? 
5. Що таке азимут падіння?
6. На скільки градусів відрізняються значення азимутів падіння і простяган-

ня?
7. Що таке кут падіння?
8. За допомогою якого приладу заміряють елементи залягання порід?

6.7.2. Âèçíà÷åííÿ àçèìóòà ïàä³ííÿ 
òà êóòà ïàä³ííÿ

Елементи залягання можна визначати двома способами. Спочатку 
розглянемо перший спосіб, який використовують для заміряння елемен-
тів залягання крутоспадного шару. 

1. Спочатку визначають положення лінії падіння та значення кута 
падіння. На вибраній та розчищеній поверхні встановлюють гірничий 
компас вертикально, довгою стороною на ребро, виском (клінометром) 
донизу по нахилу шару. Магнітна стрілка в цьому разі має бути закріп-
лена. Шукають таке положення компаса, за якого висок (клінометр) дає 
найбільший показник на напівлімбі, тоді довге ребро, на яке спирається 
компас, збігається з лінією падіння –А′Б′ (рис. 102, I). Кут на напівлімбі 
– справжній кут падіння шару (верстви) α.

2. Для визначення азимута падіння компас прикладають до поверх-
ні так, щоб одне з довгих ребер корпусу збігалося з лінією падіння, а 0° 
на кільцевому лімбі (або буква, яка позначає північ) був напрямлений 
униз по нахилу шару, тобто у той бік, у який спрямована лінія падіння. 
Компас набуває горизонтального положення. Коротка сторона компаса 
в цьому положенні орієнтована за напрямом лінії простягання. Вивіль-
нена магнітна стрілка в цьому випадку покаже північним кінцем азимут 
проекції лінії падіння на горизонтальну площину, або падіння поверхні 
шару (див. рис. 102, II).

6.7.3. Âèçíà÷åííÿ àçèìóòà 
ïðîñòÿãàííÿ íàõèëåíî¿ ïëîùèíè

1. Компас довгим ребром ставлять на поверхню шару або тріщини 
вертикально виском униз. За вільними коливаннями (дрижанням) виска 
(клінометра) визначають її вертикальність. Підбирають таке положення 
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компаса, коли  висок стоїть на нулі, тоді ребро, що впирається на повер-
хню, вказує на лінію простягання (рис. 102, III).

2. Компас ставлять у горизонтальне положення, його довге ребро 
прикладають до лінії простягання (рис. 102, IV), вивільняють магнітну 
стрілку – її північний кінець вказує на азимут лінії простягання або про-
стягання шару. Необхідно стежити, щоб компас був у горизонтальному 
положенні, за якого обидва кінці вивільненої магнітної стрілки перебу-
вають на рівні кільцевого лімба. У сучасних системах компасів для цього 
на підставці розміщують рівень. Яку б із довгих сторін підставки компаса 
не прикладали в цьому випадку до лінії простягання, відлік, узятий за 
північним кінцем стрілки, дасть азимут лінії простягання – різниця між 
отриманими підрахунками буде 180°.

Другий спосіб замірення елементів залягання рекомендований у 
разі пологого залягання шару. У цьому випадку спочатку визнача-
ють лінію простягання шару. Гірничий компас вертикально довгою 

Ðèñ. 102. Åëåìåíòè çàëÿãàííÿ âåðñòâè òà ¿õ âèçíà÷åííÿ 
çà äîïîìîãîþ ã³ðíè÷îãî êîìïàñà.

ÀÁ – ë³í³ÿ ïðîñòÿãàííÿ; À′Á′ – ë³í³ÿ ïàä³ííÿ; α – êóò ïàä³ííÿ; 
² – çàì³ðþâàííÿ êóòà ïàä³ííÿ; ²² – çàì³ðþâàííÿ àçèìóòó ïàä³ííÿ; 

²²² – âèçíà÷åííÿ ë³í³¿ ïðîñòÿãàííÿ; IV – çàì³ðþâàííÿ àçèìóòó ïðîñòÿãàííÿ
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стороною ставлять на поверхню шару і, повертаючи навколо точки 
А, знаходять таке його положення, без якого висок показує нуль на 
напівлімбі (див. рис. 102, ІІІ). Необхідно стежити, щоб компас був у 
вертикальному положенні, а його довга сторона збігалася з площи-
ною шару. У цьому випадку довга сторона компаса збігається з лінією 
простягання площини шару, яку вимірюють. У напрямі простягання 
прокреслюють лінію уздовж довгої сторони компаса (АБ). Для зна-
ходження лінії падіння кладуть компас основою на поверхню шару, 
суміщаючи коротку його сторону з лінією простягання. У цей момент 
з довгою стороною компаса збігається лінія падіння. Азимут падіння 
заміряють способом, описаним вище (див. рис. 102, ІІ). Азимут  про-
стягання визначають так само, як і у випадку з крутоспадним шаром, 
однак його можна виміряти і безпосередньо. Для цього з лінією про-
стягання шару суміщають довгу сторону компаса: стрілки компаса 
вкажуть на відліки двох азимутів простягання шару (див. рис. 102, ІV). 
Для визначення кута падіння гірничий компас знову ставлять у верти-
кальне положення і прикладають довгою стороною до знайденої лінії 
падіння. Значення кута падіння беруть за виском компаса.

У разі вертикального падіння азимут падіння виміряти неможливо, 
тому що лінія падіння на горизонтальну площину проектується у вигляді 
точки. У цьому випадку вимірюють і записують азимут простягання і кут 
падіння. 

Після набуття досвіду і певних навичок, заміряння азимутів простя-
гання і, передусім, падіння спростяться. Їх можна буде проводити, ста-
ючи обличчям по напряму падіння шару (пласту, верстви) з компасом 
у  руках, що орієнтований північним кінцем у тому ж напрямі. А далі 
– брати відлік за північною стрілкою. Так отримують азимут падіння. 
Азимут простягання визначити легко: треба додати або відняти 90° від 
отриманого результату.

У ході дослідження метаморфічних або магматичних порід можна 
заміряти простягання їхніх текстур, а також зон тектонічних порушень.

Визначення кута падіння виконують одночасно зі знаходженням лінії 
падіння, тому що максимальне відхилення виска (клінометра) відображає 
шуканий кут (див. рис. 102, I).

Під час записування простягання та падіння, крім азимута (у градусах), 
записують і чверть (румб), до якої належить цей кут, буквами (ПнСх, ПдСх, 
ПнЗх, ПдЗх). Біля цифри, що виражає кут, значка градусів не ставлять, 
щоб не сплутати його з нулем.

Повний запис елементів залягання такий: 
Аз. пад. ПнСх 70∠30, Аз. прост. ПдЗх 160. 
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Частіше записують без даних щодо простягання:
Аз. пад. ПдЗх 200∠30, або Аз. пад. 200∠30.
Приклад запису вертикального залягання шару: Аз. прост. 135 ∠90. 
У випадку правильно заміряних розмірів різниця між падінням і 

простяганням буде дорівнювати  90°. У разі значного відхилення (>5°) від 
цього значення, замірення треба повторити. 

На практиці, у випадку нахиленого залягання вимірюють лише 
азимут падіння і кут падіння. Азимут лінії простягання легко знайти 
шляхом додавання або віднімання від азимута падіння 90°. Запис буде 
таким: 

Аз. прост. 165 ∠45, тоді як азимут лінії простягання становитиме (якщо 
такий відлік необхідний) 135 ± 90 = 225, або 45, градусів.

Для врахування магнітного схилення й отримання безпосередньо під 
час замірянь гірничим компасом істинних азимутів лімб компаса пере-
міщають на значення схилення. Наприклад, для Криму схилення східне 
і становить приблизно 3°. Отже, для отримання істинних азимутів необ-
хідно до магнітних азимутів додати 3°. Для цього треба повернути лімб на 
3° вправо і навпроти  початкової відмітки з позначкою північ поставити 
поділку, яка відповідає 3° (а не нульову).

Отримані заміри наносять на карту.

6.7.4. Íàíåñåííÿ åëåìåíò³â 
çàëÿãàííÿ øàðó íà êàðòó

Зображення шару на геологічній карті за різноманітних умов заля-
гання шару є на рис. 103. Довга лінія відповідає справжньому простя-
ганню шару, а коротка – істинному напряму його падіння. Елементи 
залягання шару можна нанести на карту як за допомогою транспортира, 
відраховуючи азимут відносно істинного меридіану, так і за допомогою 
компаса.

У цьому випадку насамперед зорієнтовують карту за сторонами світу. 
Для цього, сумістивши довгу сторону компаса з рамкою карти (північ на 
компасі й північ на карті – “дивляться“ в один бік), обертають карту разом 
з компасом доти, доки північний кінець магнітної стрілки не суміститься 
з нулем на лімбі компаса. Після цього, не змінюючи положення карти 
(Увага! Карти не рухають!), прикладають довгу сторону компаса до точки 
на карті, у якій заміряють елементи залягання шару, і обертають його 
біля точки виходу шару (точка А на рис. 104, 105) доти, доки північний кі-
нець стрілки не покаже виміряного азимуту падіння шару. У разі такого 
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розташування по довгій стороні ком-
паса пройде горизонтальна проекція 
лінії падіння (коротка лінія умовного 
позначення); з короткою стороною 
компаса збіжиться лінія простягання 
шару (довга лінія умовного позначен-
ня), яку проводять як перпендикуляр 
до лінії падіння. Значення кута падін-
ня записують  горизонтально в кінці 
короткої лінії (у куті знака елемента, 
утвореного довгою і короткою лінія-
ми) залягання шару (див. рис. 103).

Ïèòàííÿ äëÿ ñàìîêîíòðîëþ

1. Як гірничим компасом заміряють азимут та кут падіння нахиленого шару?
2. Як заміряють азимут простягання нахиленого шару?
3. Як заміряють елементи залягання у разі пологого залягання шару?

Ðèñ. 103. Óìîâí³ ïîçíà÷åííÿ 
äëÿ çîáðàæåííÿ åëåìåíò³â çàëÿãàííÿ íà 

ãåîëîã³÷í³é êàðò³:
à – ãîðèçîíòàëüíå çàëÿãàííÿ; 

á – íîðìàëüíå çàëÿãàííÿ; â – ïåðåêèíóòå 
çàëÿãàííÿ; ã – âåðòèêàëüíå çàëÿãàííÿ

Ðèñ. 104. Îð³ºíòóâàííÿ êàðòè çà 
äîïîìîãîþ ãåîëîã³÷íîãî êîìïàñà

Ðèñ. 105. Íàíåñåííÿ ë³í³é ïàä³ííÿ 
³ ïðîñòÿãàííÿ çà äîïîìîãîþ 

ãåîëîã³÷íîãî êîìïàñà

?



À. Î. Ñ³âîðîíîâ, Ë. Â. Ãåíåðàëîâà, Ò. Ñ. Äâîðæàê
144

4. Як заміряють елементи залягання у разі вертикального положення шару?
5. Як записують елементи залягання в польовому щоденнику?
6. Якими умовними позначеннями зображають елементи залягання на геоло-

гічній карті?
7. Як наносити елементи залягання на геологічну карту за допомогою компа-

са?

6.8. Âèçíà÷åííÿ ïîòóæíîñòåé øàð³â (âåðñòâ) 
ó õîä³ äîêóìåíòóâàííÿ â³äñëîíåíü

Кожний шар (пласт, верства) є більш або менш однорідним геомет-
ричним тілом плитоподібної форми, обмеженим знизу і зверху поверх-
нями нашарування – підошвою та покрівлею.

Підошва – найдавніша частина 
шару (верстви), стратиграфічно ниж-
ня його поверхня, покрівля – його 
наймолодша частина, стратиграфіч-
но верхня поверхня. Ці поверхні іноді 
бувають гладкими, однак частіше – не-
рівними, з різноманітними рельєф-
ними утвореннями – так названими 
знаками (гієрогліфами).

Ці скам’янілі знаки – поверхневі 
текстурні форми шару (верстви) – да-
ють змогу впевнено визначити пок-
рівлю та підошву, оскільки у покрівлі 
знаки, зазвичай, представлені загли-

бинами різної форми і розмірів, а у підошві – випуклими зліпками (вали-
ками). Треба звернути увагу на вивчення особливостей будови поверхонь 
нашарування. До особливостей належать:

– викопні знаки брижів (виступи у вигляді валиків із проміжними 
коритоподібними заглибинами). Вони майже завжди трапляються 
лише на покрівлі шарів. Розрізняють вітрові брижі, брижі течії і 
брижі хвилювання (рис. 106–111); 

– хвилеприбійні знаки – система дрібних пагорбків та гребінців, 
які перекривають один одного та випуклі в одному напрямі (у бік 
старого берега);

Ðèñ. 106. Çíàêè áðèæ³â:
1 – ó ïîêð³âë³ øàðó; 2 – â³äáèòîê 
ó ï³äîøâ³ øàðó, ùî çàëÿãàº âèùå
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Ðèñ. 107. Â³äì³íí³ñòü 
â³òðîâèõ áðèæ³â (à) â³ä 
õâèëåïðèá³éíèõ (á) çà 
ð³çíèì ðîçòàøóâàííÿì 

êðóïíèõ ï³ùèíîê

Ðèñ. 108. Ïðîô³ë³ ïîøèðåí³øèõ òèï³â áðèæ³â:
1 – åîëîâèé; 2 – ñë³äè áðèæ³â, óòâîðåí³ âîäíèì ïëèíîì; 3 – õâèëüîâèé

Ðèñ. 109. Äåëüòîâ³ çíàêè áðèæ³â ó ðèôåéñüêèõ 
÷åðâîíîêîë³ðíèõ ï³ñêîâèêàõ. Ïåðåäóðàëëÿ

à

á

à

á

â
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Ðèñ. 110. Ñó÷àñí³ åîëîâ³ áðèæ³ íà ïîâåðõí³ áàðõàíà. Ñõ³äíèé Êàçàõñòàí, 
Çàéñàíñüêà óëîãîâèíà, ï³ñêè Àéãèð-Êóì

Ðèñ. 111. Ñó÷àñí³ åîëîâ³ áðèæ³ íà ïîâåðõí³ áàðõàíà. Ñàõàðà
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– відбитки крапель дощу та граду, сліди кристаликів льоду, бульба-
шок газу (механогліфи) (рис. 112, 113);

– первинні тріщини, найчастіше це тріщини висихання в покрівлі 
шару (рис. 114–117);

– сліди життєдіяльності різноманітних організмів – сліди повзання 
і закопування тварин (біогліфи) (рис. 118, 119). Зафіксовані як у 
підошві, так і  в покрівлі шарів.

Ðèñ. 112. Ñõåìà óòâîðåííÿ â³äáèòê³â ïàä³ííÿ äîùó. Ñòð³ëêàìè ïîêàçàíèé 
íàïðÿì ïàä³ííÿ êðàïåëü: ó ðàç³ âåðòèêàëüíîãî ïàä³ííÿ óòâîðþþòüñÿ ñèìåòðè÷í³ 

ÿìêè, êîñîãî – ÿìêè, ó ÿêèõ ïåðåäí³é êðàé òðîõè âèùèé, í³æ çàäí³é

Ðèñ. 113. Â³äáèòêè äîùîâèõ êðàïåëü íà ïîâåðõí³ àëåâðîë³òó 
òà ¿õí³é êîíòðâ³äáèòîê íà íèæí³é ïîâåðõí³ àëåâðîë³òó. 

Ì³îöåí. Óêðà¿íà. Ïåðåäêàðïàòòÿ, ð. Ïðóò
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Під час документування відслонень поверхні нашарування у межах 
цього відслонення можна вважати паралельними.

Однорідність шару може бути виражена у складі, забарвленні, текс-
турних ознаках, наявності однакових включень або скам’янілостей.

Потужність шару (верстви), який має деяке падіння, можна  виміряти 
кількома способами. Розрізняють істинну і вертикальну потужності, а 
також ширину її входу.

Істиною потужністю шару Ніст називають найменшу відстань між 
його підошвою і покрівлею, виміряну у напрямі, перпендикулярному до 
площини нашарування порід.

Ðèñ. 114. Ïîë³ãîíàëüíà ìåðåæà òð³ùèí âèñèõàííÿ ãëèíèñòî¿ ïîâåðõí³, 
çàïîâíåíà ï³ñêîâèêîì øàðó, ÿêèé çàëÿãàº âèùå

Ðèñ 115. Ïðàâèëüí³ áàãàòîêóòíèêè, ùî óòâîðèëèñü íà ïîâåðõí³ ìóëó âíàñë³äîê 
éîãî ðîçòð³ñêóâàííÿ ï³ä ÷àñ âèñèõàííÿ. Öåíòðàëüí³ ÷àñòèíè ïîë³ãîí³â çëåãêà 
ââ³ãíóò³, òð³ùèíè çàïîâíåí³ êðóïíîçåðíèñòèì ìàòåð³àëîì. Ëàñ-Âåãàñ, øòàò 

Íåâàäà, ÑØÀ
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Ðèñ. 116. Ïîë³ãîíè íåïðàâèëüíî¿ ôîðìè, óòâîðåí³ òð³ùèíàìè âèñèõàííÿ íà 
ïîâåðõí³ òàêèðó. Ñó÷àñí³ â³äêëàäè. Ñåðåäíÿ Àç³ÿ

Ðèñ. 117. Òåêñòóðè âèñèõàííÿ øàð³â ãëèíèñòèõ îñàä³â ñåðåä ï³ñê³â. 
Íà ïåðøîìó ïëàí³ ê³ðî÷êè òà ëóñî÷êè ãëèíèñòîãî ïðîøàðêó, ïîä³ëåí³ 

ïîë³ãîíàëüíîþ ìåðåæåþ òð³ùèí; íà äðóãîìó ïëàí³ – V-ïîä³áí³ òð³ùèíè 
âèñèõàííÿ ãëèíèñòîãî ñóáñòðàòó, çàïîâíåí³ ï³ñêîì øàðó, ùî çàëÿãàº âèùå
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Ðèñ. 118. Ñë³äè æèòòºä³ÿëüíîñò³ ÷åðâ’ÿê³â íà ïîâåðõí³ ï³ñêîâèêà. 
Ñåðåäí³é ì³îöåí, òîðòîíñüêèé ÿðóñ. Çàêàðïàòòÿ, äîëèíà ð. Òåðåñâè

Ðèñ. 119. Áîðîçíè – ñë³äè ïîâçàííÿ ÷åðâ’ÿê³â 
íà ïîâåðõí³ ï³ñêîâèêó. Êàðïàòñüêèé ôë³ø
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Вертикальною потужністю шару Нверт називають відстань між його 
підошвою і покрівлею, виміряну у вертикальному напрямі (рис. 120).

Горизонтальна потужність Нгор – це відстань від покрівлі до підошви 
в горизонтальному напрямі.

Видима потужність Нвид – це найкоротша відстань від покрівлі до 
підошви на зрізі шару рельєфом.

Ширина виходу Lвих  шару – проекція видимої потужності на гори-
зонтальну площину або ширина шару на карті чи плані.

У разі горизонтального залягання порід істинна потужність шару 
збігається з вертикальною.

Існує і так звана неповна потужність шару Ннеп (див. рис. 120); її спос-
терігають у найвищому шарі, коли він перекритий четвертинними від-
кладеннями, або на найнижчому шарі, підошва якого не відкрита.

У польових умовах найпростіше і швидко можна визначити ширину 
виходу пласта. Для цього рулеткою вимірюють відстань по прямій лінії 
між підошвою і покрівлею пласта навхрест простяганню порід.

Ðèñ. 120. Ïîòóæí³ñòü øàðó: 
Í

³ñò 
– ³ñòèííà; 

 
Í

âåðò
 – âåðòèêàëüíà; Í

ãîð
 – ãîðèçîíòàëüíà; Í

âèä
 – âèäèìà; 

L
âèõ

 – øèðèíà âèõîäó; Í
íåï

 – íåïîâíà
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Під час вимірювання невеликих потужностей можна визначати істин-
ну потужність шару безпосередньо. Для цього рулетку або складний метр 
орієнтують перпендикулярно до площин нашарування порід.

Ïèòàííÿ äëÿ ñàìîêîíòðîëþ

1. Що таке шар (верства)?
2. Що таке покрівля та підошва шару?
3. Що таке гієрогліфи?
4. Як поверхневі текстури дають змогу визначити покрівлю та підошву?
5. Які є текстури поверхонь нашарування?
6. Які є типи потужності шару?
7. Як просто визначити ширину виходу пласта у польових умовах?

6.9. Â³äá³ð çðàçê³â ó õîä³ äîêóìåíòóâàííÿ 
â³äñëîíåíü

Взірець беруть не стільки за допомогою молотка, 
скільки за допомогою розуму. 

Д. Шоу

Одночасно з вивченням геологічного розрізу відслонення обов’язково 
відбирають і взірці (зразки) порід за допомогою геологічного молотка 
(рис. 121). Взірці повинні давати повне уявлення про характер порід. 
Відбір взірців не повинен бути випадковим, щоб не викривити справжнє 
співвідношення між породами у відслоненні. 

Немає потреби відбирати дуже багато взірців. Представницьким, 
зазвичай, називають зразок гірської породи з найтиповішими власти-
востями для шару, пачки, тіла і тощо, а саме: забарвлення, структури, 
текстури, мінерального складу. Другорядні деталі, нехай і важливі, можуть 
бути схарактеризовані в іншому, окремому взірці. 

Як взірець треба брати свіжий, не змінений дією звітрювання різновид 
породи. Під дією звітрювання породи суттєво змінюють мінералогічний 
і хімічний склади, колір, твердість та ін. Тому під час відбирання взірців 

?


