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ПРО СТАН РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАДУМАНИХ І РОЗПОЧАТИХ  
ЄВГЕНОМ ЛАЗАРЕНКОМ НАУКОВИХ ПРАЦЬ З МІНЕРАЛОГІЇ 
УКРАЇНИ ТА КАРПАТО-БАЛКАНСЬКОЇ ГІРСЬКОЇ СИСТЕМИ 

О. Матковський, Є. Сливко 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
Е-mail: emslivko@i.ua  

Євген Лазаренко задумав створення монографічного зведення з міне-
ралогії України, а також мінералогічного словника-довідника Карпато-
Балканської гірської системи у другій половині ХХ ст., у львівський пе-
ріод життя і творчості. Перші плани з’явилися після появи трьох моно-
графій – з мінералогії вивержених комплексів Західної Волині [22], міне-
ралогії осадових утворень Прикарпаття [8] та мінералогії Закарпаття 
[12]. У цих працях, які високо оцінила геологічна громадськість, засвід-
чено, що регіонально-мінералогічні дослідження, по-перше, дають ключ 
до розшифровки геологічної історії й тих фізичних і хімічних змін міне-
ралів та мінеральних асоціацій, за якими звичайно цю історію віднов-
люють, по-друге, – слугують однією з головних передумов для прогнозу-
вання, розшуків та оцінювання родовищ корисних копалин, по-третє, – 
є джерелом всебічної інформації про мінерали, на підставі якої вчені 
розробляють мінералогічні теорії й закони. 

У межах України представлений майже повний розріз земної кори, 
наявні чи не всі найбільші геологічні структури Європейського конти-
ненту (цілком або фрагментарно), різноманітні за віком і складом гірські 
породи й родовища корисних копалин. Однак багато аспектів геологіч-
ної будови, магматизму, літогенезу, метаморфізму, рудогенезу і перспек-
тив рудоносності досі остаточно не з’ясовано. Зазначені вище регіональ-
но-мінералогічні праці засвідчили, що у вирішенні цих питань важливе 
значення мають мінералогічні дослідження. Саме це (поряд із відсутніс-
тю узагальнювальних зведень з мінералогії більшості регіонів України) 
стало причиною того, що наприкінці 1960-х років українські мінералоги 
започаткували виконання важливої багаторічної науково-дослідної теми 
республіканського значення “Мінералогія України”. Спочатку передбача-
ли, що головною метою теми буде створення монографічного мінерало-
гічного опису гірських порід і родовищ твердих корисних копалин   
України. Однак ініціатор теми та її перший науковий керівник Є. Лаза-
ренко 1969 р. переїхав до Києва, тому рамки досліджень звузили. Увагу 
зосередили, головно, на детальному вивченні типоморфізму окремих 
породоутворювальних, акцесорних і рудоутворювальних мінералів, мі-
нералогії геологічних об’єктів, найцікавіших з практичного погляду, та 
мінералогії космічних тіл – метеоритів. 

Мінералоги Львівського університету виконували тему у тісній спів-
праці з низкою виробничих геологічних організацій (Закарпатська, 
Львівська, Правобережна, Ворошиловградська геологорозвідувальні екс-
педиції, рудник “Волинський”, на базі якого створено об’єднання “Захід-

 



кварцсамоцвіти”) та науково-дослідних установ АН УРСР (Інститут гео-
логічних наук, Інститут геохімії і фізики мінералів, Інститут геології і 
геохімії горючих копалин) і Міністерства геології УРСР (Інститут міне-
ральних ресурсів). 

Основні результати досліджень перших п’яти років (за керівництва та 
участі Євгена Лазаренка) висвітлено в численних наукових статтях і уза-
гальнено в п’яти монографіях, присвячених мінералогії Поділля [7], мі-
нералогії та петрографії Чивчинських гір Українських Карпат [10], міне-
ралоутворювальним флюїдам і парагенезисам мінералів у пегматитах за-
ніркового типу [23], літогенезу сірчаних родовищ Передкарпаття [9] та 
мінералогії й генезису камерних пегматитів Волині [13]. 

Результати досліджень наступних п’яти років висвітлено в численних 
статтях і узагальнено в нині призабутому науковому звіті за темою “Ми-
нералогия Украинской ССР” (Львов, 1978), який зберігається у фондах 
кафедри мінералогії та наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка. Над 
виконанням теми і написанням звіту працювали З. Бартошинський,    
О. Бобрієвич, К. Калюжна, О. Матковський (науковий керівник), Є. Ри-
бачок, У. Феношина (відповідальний виконавець), В. Хмелівський, Е. Ян-
чук, А. Ясинська та ін.  

Науковий звіт містить вступ, аналітичний огляд, обґрунтування робо-
ти, вісім розділів, висновки, список використаної літератури. У звіті на 
підставі великого фактичного матеріалу (головно, власного, а також лі-
тературного) проаналізовано типоморфізм самородного золота Українсь-
ких Карпат (О. Матковський, А. Ясинська), карбонадоподібного алмазу  
й баделеїту з титаноносних розсипів та колумбіту з карбонатитів         
Приазов’я (З. Бартошинський), гранатів піропового (О. Бобрієвич), аль-
мандинового і спесартинового (О. Матковський) складу, виконано моно-
графічне узагальнення з мінералогії глауконіту Волино-Поділля, Дніп-
ровсько-Донецької западини, Карпат і Криму (У. Феношина), описано 
мінералогію Бурштинського родовища манґану (В. Хмелівський, Е. Ян-
чук), схарактеризовано метасоматичні процеси в заніркових пегматитах 
Волині (К. Калюжна) та зоні Верхньобузького розлому Українського щита 
(Є. Рибачок), наведено мінералогічну характеристику метеоритів, що 
впали на території України (А. Ясинська).  

Вражаючими й унікальними на той час є відомості про морфологію та 
анатомію самородного золота й алмазу, що їх одержав під час елект-
ронно-мікроскопічних досліджень В. Макаров, а також результати го-
ніометричних досліджень кристалів баделеїту й колумбіту. Важливими є 
перші узагальнення щодо піропових гранатів та практично монографіч-
ні зведення з мінералогії глауконіту, манґанових руд і метеоритів, що 
впали на території України. У звіті переконливо доведено, що регіональ-
но-мінералогічні дослідження (особливо вивчення типоморфізму мінера-
лів) є важливим “постачальником” генетичної інформації, їхні результати 
можна використовувати під час розшуків та прогнозування родовищ і 
проявів корисних копалин; такі дослідження відіграють визначальну 
роль у разі якісної оцінки мінеральної сировини. Значну частину резуль-
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татів досліджень, наведених у звіті, висвітлено в численних наукових 
статтях і частково – в окремих монографіях. 

Задум написання зведення з мінералогії України Є. Лазаренко втілю-
вав і в Києві. В Інституті геологічних наук, який він очолив 1969 р., було 
створено відділ регіональної і генетичної мінералогії, який 1972 р. пере-
вели в Інститут геохімії і фізики мінералів АН УРСР. У цьому відділі Єв-
ген Костянтинович разом з групою молодих науковців (головно випуск-
ників геологічного факультету Львівського університету) провадив ак-
тивні регіонально-мінералогічні дослідження в таких промислово важ-
ливих регіонах України, як Донбас, Криворіжжя і Приазов’я. Протягом 
порівняно короткого часу з’явилися нові монографічні зведення за ре-
дакцією й авторства Є. Лазаренка: “Минералогия Донецкого бассейна” 
[5, 6], “Минералогия Криворожского басейна” [14] та “Минералогия   
Приазовья” [15].  

Тяжка хвороба й передчасна смерть Євгена Лазаренка 1979 р. зава-
дила збутися його задуму щодо видання монографічного зведення з мі-
нералогії України. Проте ця ідея не залишилася поза увагою його учнів і 
послідовників. За їхньої активної участі 1990 р. видано книгу “Минера-
лы Украины. Краткий справочник” за редакцією акад. М. Щербака [18]. 
Довідник містить стислий опис мінералів, а також аналіз і тогочасну ін-
терпретацію мінералів, відкритих в Україні. Серед них виділено нові 
мінеральні види й різновиди; назви, які рекомендовано вилучити з мі-
нералогічної номенклатури; мінерали, недостатньо вивчені й тому недо-
статньо обґрунтовані як нові; назви, які заслужили право синонімів; мі-
нерали-суміші, що їх раніше трактували або передбачали як нові; перед-
бачувані нові мінерали; неназвані недостатньо вивчені мінерали. У до-
віднику зазначено, що на початок 1988 р. у геологічних утвореннях 
України з різним ступенем достовірності визначено 680 мінеральних 
видів і різновидів, у тім числі близько 70 мінералів, які діагностовано 
неточно, недостатньо або недостовірно. 

На початку ХХІ ст. проф. В. Павлишин зініціював підготовку енцик-
лопедичного видання з мінералогії України, що обговорювали ще за 
життя Євгена Костянтиновича. У 2001 р. В. Павлишин за підтримки     
С. Довгого та сприяння низки державних і громадських організацій 
України розпочав підготовку п’ятитомного видання “Мінералогічна ен-
циклопедія України” (МЕУ). Створили редакційну колегію МЕУ, яку очо-
лили С. Довгий (головний редактор), В. Павлишин (науковий редактор) 
та О. Зінченко (відповідальний секретар). Усе починалося зі створення 
бази даних про мінерали України, яка стала підґрунтям для складання 
першого варіанта словника МЕУ (Київ, 2001, на правах рукопису). Це 
був перелік близько тисячі термінів, які планували схарактеризувати в 
енциклопедії. Редколегія розробила схему опису мінералів. Підготовка 
першого тому енциклопедії наближалася майже до завершення, проте 
через інертність і безвідповідальність деяких авторів, а також фінансові 
труднощі робота загальмувалася.  

Однак ініціатори цього видання продовжують активно працювати – 
збирають нову інформацію та узагальнюють її. Свідченням цього є пуб-

 



лікації про нові мінерали України [1], мінеральне царство України [25], 
загальні особливості мінерального складу геологічних утворень України 
[26], базу даних і хронологію відкриття мінералів у надрах України [2, 3], 
мінералогію України в контексті мінералогії світу [4].  

Важливою подією стала поява 2009 р. підручника “Основи мінералогії 
України”, автори О. Матковський, В. Павлишин, Є. Сливко [11]. Частко-
во це перше монографічне зведення з мінералогії України. У підручнику 
наведено перелік за класами 894 мінеральних видів, виявлених в Украї-
ні, та стисло схарактеризовано найпоширеніші й найважливіші мінера-
ли (згідно з навчальною програмою). 

На початку 2012 р. база даних мінералів України (БДМУ) містила уже 
963 назви мінералів, які затверджені Міжнародною мінералогічною асо-
ціацією (ММА) як самостійні мінеральні види. Ще близько 100 різнома-
нітних мінералів і фаз фігурують у БДМУ як такі, що відомі в надрах 
України, проте не мають визначеного статусу. Окремі назви з різним 
статусом (не затверджені ММА, групові назви, проміжні назви ізоморф-
них серій тощо) увійшли в сучасні міжнародні бази даних – MinDat, 
Mineralogy Database та ін. [2]. 

Ще 2011 р. у праці “Українська мінералогія у ХХІ ст.: від теорії до 
практики” В. Павлишин зазначив [24], що реалізувати підготовку ен-
циклопедії можна тільки на рівні наукової тематики в Інституті геохімії, 
мінералогії та рудоутворення імені М. П. Семененка НАН України. Нині 
це стало реальністю. Останнім часом над створенням МЕУ активно пра-
цюють науковці Інституту на чолі з його директором – акад. О. Понома-
ренком. Свідченням цього є дві нещодавні публікації на сторінках “Мі-
нералогічного журналу” [27, 28], які стосуються упорядкування номенк-
латури та українських назв мінеральних видів у зв’язку з підготовкою 
МЕУ відповідно до вимог спеціальних комісій ММА. Отже, підготовка 
енциклопедії зрушилася з місця, і є надія, що книга таки буде видана. 

У дещо ліпшому стані (правда, не в запланованому вигляді) перебуває 
ще один задум Євгена Лазаренка – створення “Мінералогічного словни-
ка-довідника Карпато-Балканської гірської системи”. Євген Костянти-
нович ініціював його складання на першому засіданні Комісії мінерало-
гії і геохімії Карпато-Балканської геологічної асоціації (КБГА), яке відбу-
лося у Львівському університеті 1961 р. (тоді ж опубліковано матеріали 
засідання). Учений навів приклади опису всіх складових словника-до-
відника, і представники країн-учасниць КБГА підтримали цю ідею. Уча-
сники третього засідання Комісії (Київ, 1975) ухвалили назвати такий 
довідник “Мінералогічною енциклопедією Карпато-Балканської гірської 
системи”. Принципи складання й остаточний макет енциклопедії, підго-
товлений Є. Лазаренком, наведено в опублікованих матеріалах цього 
засідання. Проте з відомих причин цей задум не реалізовано. Натомість 
вирішили спочатку підготувати мінералогічні зведення за окремими 
країнами, що пов’язано з різним станом мінералогічної вивченості пев-
них регіонів країн-учасниць КБГА. 

В Україні підготовку такого зведення розпочали послідовники Євгена 
Лазаренка, головно – його учні. Нині зведення з мінералогії Карпат за-
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вершено – опубліковано п’ять книг із циклу “Мінерали Українських Кар-
пат” (1990–2014): “Простые вещества, теллуриды и сульфиды” [17], “Ок-
сиды, гидроксиды, фториды, хлориды и йодиды” [16], “Борати, арсена-
ти, фосфати, молібдати, сульфати, карбонати, органічні мінерали і міне-
ралоїди” [19], “Силікати” [21], “Процеси мінералоутворення” [20]. 

У 2002 р. у Празі вийшла друком книга “Minerals of the Carpathians” 
[29], у якій уперше наведено узагальнений опис мінералів, виявлених у 
Карпатському регіоні, та схарактеризовано найважливіші мінеральні 
об’єкти окремих країн-учасниць КБГА. Цією працею частково реалізова-
но задум Євгена Лазаренка щодо мінералогічної енциклопедії Карпато-
Балканської гірської системи.  
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т-ва. – 2007. – Т. 1. – С. 100–108.  
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МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ КЛАСТИЧЕСКИХ ДАЕК  

УКРАИНСКИХ КАРПАТ 
 

В. Алехин1, С. Тихливец2 

 
1Донецкий национальный технический университет, г. Красноармейск  

Е-mail: vikalex1414@gmail.com 
2Криворожский национальный университет 

Е-mail: karpenko_sv84@mail.ru 
 

Сегодня в Украине изучению кластических даек уделяют мало вни-
мания, в отличие от зарубежных ученых [3–5]. Отдельные сведения о 
кластических дайках в Украинских Карпатах можно почерпнуть из оте-
чественных трудов [1, 2 и др.]. 

Мы изучили минеральный состав трех кластических даек в долине    
р. Сукиль (Восточные Карпаты). Для изготовления прозрачных и поли-
рованных шлифов из них отобрали ориентированные образцы. 
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Микроскопическое исследование состава и структурно-текстурных 
особенностей даек показало, что порода представлена алевропесчани-
ком и алевролитом с кварцево-карбонатным цементом. Алевролитом 
чаще сложены призальбандовые части даек. 

Основные минералы представлены кварцем (70–80 %) и глауконитом 
(4–15 %). В небольшом количестве есть плагиоклаз, микроклин, серицит, 
мусковит, гетит, рудный минерал (от 0,5 до 5,0 % каждого).  

Текстура основной массы породы массивная, структура алевролито-
вая, алевропсаммитовая, псаммитовая, среднесортированная. Содержа-
ние обломков колеблется в пределах 65–70 %, цемента – 35–30 %. Це-
мент кварцево-карбонатный (80 % карбоната и 20 % кварца) контакто-
во-базальный. Структура цемента микрогранобластовая. В породе даек 
обнаружено включения органического вещества. 

Оказалось, что соотношение карбонатов и кварца в дайках резко 
смещается в сторону увеличения количества карбонатов в зальбандах 
даек (см. рисунок). В этом же направлении возрастает содержание ор-
ганического вещества.  

Кроме того, в зальбандах даек зафиксировано многочисленные мик-
родеформации зерен минералов. Эти деформации выражены прожил-
ками, микротрещинами и микросдвигами с видимым смещением фраг-
ментов минеральных зерен. Деформированные зерна кварца под мик-
роскопом имеют волнистое погасание (с анализатором). 

 
Особенности минерального состава и структуры породы,  

слагающей зальбандовую часть дайки  
(горизонтальное сечение вкрест простирания дайки): 

а – без анализатора; белое – кварц, зеленое – глауконит, светло-серое до бурого – 
карбонаты и органическое вещество, черное – органическое вещество; б – с анали-
затором; все оттенки серого до черного – кварц, цветное до темно-бурого – карбона-
ты и органическое вещество. 

Все эти особенности свидетельствуют о формировании даек в усло-
виях сжатия, когда относительно пластичный материал зальбандов даек 
(карбонаты + мелкие зерна + органическое вещество) облегчал их вне-
дрение во флишевую толщу по системе тектонических трещин северо-
западного простирания.  

 



Формирование благоприятных структур для внедрения кластических 
даек может быть связано как с землетрясениями, так и с особенностями 
полей напряжения и деформации альпийского этапа тектогенеза Вос-
точных Карпат. 
 
1. Віхоть Ю. Поля напружень у флішовій товщі скиб Орівської, Сколівської та 

Парашки (за дослідженнями у басейні ріки Сукіль) / Ю. Віхоть, І. Бубняк // 
Геодинаміка –  2011. – № 1 (10). – C. 75–82.   

2. ГеоКарпати – польсько-український туристичний шлях / [О. Яцожинський, 
А. Бучинська, Л. Скакун та ін.]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. –  
28 с.  

3. Aspler L. B. Penecontemporaneous sandstone dykes, Nonacho Basin (Early 
Proterozoic, Northwest Territories): Horizontal injection in vertical, tabular fis-
sures / L. B. Aspler, J. A. Donaldson // Canadian Journal of Earth Sciences.  – 
1985. – Vol. 23.  – P. 827–838.  

4. Eyal Y. Sandstone dikes as evidence of localized transtension in a transpressive 
regime, Bir Zreir area, eastern Sinai  / Y. Eyal  // Tectonics.  – 1988.  – Vol. 7. 
– P. 1279–1289.  

5. Kenkmann T. Dike formation, cataclastic flow, and rock fluidization during im-
pact cratering: an example from the Upheaval Dome structure / T. Kenkmann 
// Earth and Planet. Sci. Letters. – 2003. – Vol. 214. – P. 43–58.  

 
ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ  

РЕНТГЕНОФЛУОРЕСЦЕНТНОГО МЕТОДУ  
ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ Rb–Sr КАЛІЄВИХ МІНЕРАЛІВ 

 
О. Андрєєв1, 2, А. Вальтер2, О. Хлонь1 

 

1Київський національний університет імені Тараса Шевченка  
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2Інститут прикладної фізики НАН України, м. Суми  
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Позитивний досвід дослідження ізотопної чистоти стронцію в біотиті 

з рідкіснометалевих пегматитів Шполяно-Ташлицького рудного району 
[3], де визначили 96-відсоткову чистоту 87Sr, та міжнародний успіх    
неізотопного датування системи U–Th–Pb у монациті методом хімічної 
ізохрони (CHIME) навели на думку про принципову можливість анало-
гічного методу датування Rb–Sr-системи калієвих мінералів, збагачених 
рубідієм.  

Як відомо, коректне хімічне (неізотопне) датування можливе за умови 
відсутності дочірнього елемента під час кристалізації мінералу та закри-
тості ізотопної системи протягом його існування. Саме така ситуація 
склалася для U–Th–Pb-системи в монациті.  

Зрозуміло, що випадок з Rb–Sr-системою в аналітичному сенсі склад-
ніший, оскільки період напіврозпаду 87Rb більш ніж утричі перевищує 
період напіврозпаду 232Th. Поширеність цього материнського ізотопу 
становить близько 28 %. Середній вміст Rb у калієвих мінералах мен-
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ший за вміст торію в монациті майже у 100 разів. Однак перші спроби 
хімічного датування біотиту з рідкіснометалевих пегматитів були досить 
вдалими [1], що зумовлено унікально високими варіаціями вмісту рубі-
дію (від 0,7 до 3,7 мас. %) в окремих кристалах (рис. 1).  

Для випадків, коли вміст Rb “звичайний” (~ 0,1 мас. %) і, відповідно, 
частка нерадіогенного Sr значна, однак випадкова, запропоновано ме-
тод “дотичної ізохрони” [2], який ґрунтується на даних вимірювання 
вмісту Rb і Sr у значній за обсягом (n ≥ 100) вибірці окремих кристалів 
(рис. 2). 

 
Рис. 1. Приклад хімічної ізохрони для біотиту з рідкіснометалевих пегматитів 

Шполяно-Ташлицького району Українського щита. 
За наважками мономінеральних фракцій співвідношення Sr/Rb становить 

0,0084 ± 0,0008. Ізотопний вік біотиту – 2 140 млн років. 
 

 
Рис. 2. Приклад оцінки віку біотиту з двослюдяного граніту Мокромосковського 

масиву методом “дотичної ізохрони”.  
Чорні позначки – дані для кристалів з мінімальними значеннями Sr/Rb, за яки-

ми побудовано ізохрону, що відповідає віку 2 734 ± 33 млн років; сірі позначки – 
для решти кристалів. За наважкою монофракції значення Sr/Rb становить 0,0329. 
Ізотопний вік монациту з двослюдяного граніту – 2 700 млн років. 

 



Ми вивчили різні калієві мінерали, сприятливі, з нашого погляду, для 
хімічного Rb–Sr-датування. Досліджено мінерали із колекцій О. Зінченка 
і кафедри мінералогії, геохімії та петрографії КНУ імені Тараса Шевчен-
ка: біотит, цинвальдит, лепідоліт, мусковіт і мікроклін із пегматоїдних та 
рідкіснометалевих гранітів північно-західної частини Українського щи-
та. Взірці відбирали за критерієм мінімального співвідношення вмісту 
стронцію й рубідію в породі. 

Співвідношення Sr/Rb визначали рентгенофлуоресцентним методом 
на спектрометрі СЕР-01 за мікронаважками мономінеральних фракцій 
масою 1–3 мг (див. таблицю).  

 
Значення співвідношення Sr/Rb у мінералах із порід північно-західної 

частини Українського щита, їхній обчислений та очікуваний вік  
у мономінеральних фракціях 

Вік, млн років 
Мінерал Порода Sr/Rb 

обчислений очікуваний 
Пегматоїдний граніт  
(Коростенський плутон ) 

0,00935 2 330 < 1 764 
Біотит 

0,00663 1 659 < 1 750 
0,00616 1 543 < 1 750 

Лепідоліт 
Пегматит (Сущано-
Пержанська зона) 

0,00605 1 517 < 1 750 

Мікроклін 
Рідкіснометалевий граніт 
(Коростенський плутон) 

0,00792 1 979 < 1 764 

Пегматит (кіровоградсь-
ко-житомирський ком-
плекс) 

0,00952 2 372 
2 000– 
2 100 

Мусковіт 
Грейзен (кіровоградсько-
житомирський комплекс) 

0,00921 2 295 
2 000– 
2 100 

0,01276 3 160 < 1 764 
0,00816 2 038 < 1 764 
0,00798 1 994 < 1 764 

Рідкіснометалевий граніт 
(Коростенський плутон) 

0,00804 2 009 < 1 764 
Цинваль-

дит 

Метасоматит (Сущано-
Пержанська зона) 

0,00629 1 576 < 1 750 

Отримані дані засвідчують, що проаналізовані мінеральні види мо-
жуть бути перспективними для подальших досліджень з побудовою зви-
чайної або дотичної ізохрони у статистичних вибірках кристалів. 
 
1. Андреев А. А. Возможность применения РФА для возрастной оценки калие-

вых минералов (Rb-Sr метод датирования) / А. А. Андреев, А. В. Андреев // 
Гранитоиды: условия формирования и рудоносность : науч. конф. : мате-
риалы. – Киев, 2013. – С. 11–13.  

2. Андреев А. В. О применении РФА единичных зерен для изучения геохимии 
Rb и Sr калиевых минералов на примере биотитов УЩ / А. В. Андреев,      
С. И. Курило, А. А. Андреев // Геохронологія та рудоносність докембрію та 
фанерозою : наук. конф. з міжнар. участю : тези доп. – К., 2015. – С. 37–38.  
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Унаслідок численних комплексних досліджень, результати яких уза-
гальнено в праці [5], визначено текстурно-структурні, мінералогічні й 
петрографічні особливості та флюїдний режим мінералогенезу вулканітів 
трапової формації Західної Волині періоду формування самородномідно-
го зруденіння. Однак досі остаточно не з’ясовано питання генезису цієї 
мінералізації, особливо щодо процесів перенесення міді й відкладання її 
в самородній формі. 

У багатьох працях, зокрема [4], зазначено про високу здатність хлор-
іона екстрагувати метали з алюмосилікатних розплавів. Хлор утворює 
сполуки з багатьма елементами. Експериментальними дослідженнями 
доведено практично універсальну роль Cl– у перенесенні металів, що по-
ряд з постійною участю хлоридів у глибинних магматичних системах 
дає змогу припускати нерозривний зв’язок між поведінкою рудних еле-
ментів і хлору [1]. Дані стосовно міграції міді у флюїдонасиченому сере-
довищі саме у складі хлоридних комплексів типу CuCl(водн.), CuCl2–, 
CuCl32–, CuCl43– наведено у праці [8]. 

На підставі викладеного ми вирішили з’ясувати поведінку міді в міне-
ралоутворювальних флюїдах періоду формування самородномідного 
зруденіння, зокрема в аспекті зв’язку цього зруденіння з умістом хлору в 
породах. Визначали вміст Cl– у водних витяжках з порід трапової фор-
мації досліджуваної території. Виявилось, що значення вмісту хлору (від 
266,3 до 568,0 мг/кг проби) корелюють з умістом міді (див. рисунок). 

У праці Н. Нестерович [6] переконливо доведено наявність глибинної 
флюїдно-лікваційної взаємодії під час утворення міднорудних концент-
рацій. Мідь у вигляді дрібних крапель рудної рідини була в розплаві на 
момент становлення трапової формації; у процесі ліквації крапельки 
міді відокремилися від силікатного розплаву, а пізніше зазнали перероз-
поділу й перенесення у верхні горизонти лавового утворення.  

Якщо спочатку мідні краплі переносилися в приповерхневу частину 
лавових потоків у вигляді газових бульбашок (про значну газонасиче-
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ність розплаву свідчить наявність туфів і пізолітів) [6] або високотермо-
баричними потоками рідкого СО2 як у розчиненому стані, так і у вигляді 
крапель розплаву (про що, подібно до [2], свідчить наявність численних, 
у тім числі краплеподібних включень самородної міді [7]), то надалі по-
винно переважати перенесення міді у простих (CuCl(водн.), CuCl2–, CuCl32–, 
CuCl43–) і комплексних ([CuCl4]2–) сполуках з хлором. 

 

Графік зміни вмісту міді, г/т (1) 
та хлор-іона, мг/кг (2) у вулканітах 
трапової формації Західної Волині 
(на прикладі лучичівської та яку-
шівської товщ). 

Виконані ізотопно-геохімічні дослідження вуглецю й кисню кальциту 
з мигдалин, жил і прожилків заболотівської світи, лучичівської та яку-
шівської товщ засвідчили значні варіації показника δ13С – від –6,58 до   
–20,71 ‰, натомість показники δ18О дуже близькі – від +21,31 до 
+22,69 ‰ [6]. Ці дані загалом збігаються з матеріалами щодо ізотопного 
складу вуглецю й кисню прожилкового кальциту [3]. Можна зробити ви-
сновок про змішаний тип джерел розчинів, проте рудоносною була їхня 
глибинна складова, збагачена діоксидом вуглецю, азотом і хлором. 
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Розвиток мінералого-геохімічних методів дослідження вивержених 
порід протягом останніх десятиліть дає змогу отримувати принципово 
нову генетичну інформацію про перебіг магматичних процесів. Зокрема, 
таку інформацію надає вивчення розплавних (склуватих і розкристалі-
зованих) включень у магматичних мінералах [2, 3]. Під час таких дослі-
джень можна отримати незаперечні докази значного поширення явищ 
змішування в процесі становлення магматичних, зокрема, ефузивних 
порід. 

Метою досліджень є виявлення та вивчення розплавних включень у 
мінералах неогенових вулканітів Вигорлат-Гутинського вулканічного  
пасма в межиріччі Уж–Латориця, зокрема, в андезитах каменоломні Лі-
сарня, де виділено два лавові потоки. 

Нижній лавовий потік (KS-46) складений андезитами темно-сірого ко-
льору з порфірами фенокристалів плагіоклазу, орто- і клінопіроксену. 
Вкраплення візуально становлять близько 25 % породи. Серед фенокри-
сталів переважає плагіоклаз – близько 85 % від загальної кількості вкра-
плень, ортопіроксени становлять ~ 10 %, а клінопіроксени – близько 5 %. 
Трапляються двійники, у яких ортопіроксен проріс клінопіроксеном. 
Основна маса складена вулканічним склом (69,0–71,2 ат. % SiO2), пла-
гіоклазом, клінопіроксеном, роговою обманкою та магнетитом. 

Серед плагіоклазів наявні андезин, лабрадор і бітовніт з високим   
вмістом Ca. Розмір вкраплень – до 1,0 × 0,5 мм. Вміст анортитового 
компонента варіює від 41 % в основній масі до 88 % у вкрапленнях. 
Тренд зміни складу плагіоклазів, визначений за даними мікрозондового 
аналізу, такий: центральна частина вкраплень – периферійна частина 
вкраплень – основна маса, що свідчить про зростання вмісту натрію і 
калію з часом. 

Ортопіроксени представлені рядом енстатит–феросиліт, а клінопіро-
ксени – піжонітом, що є доказом швидкої кристалізації за високої тем-
ператури на рівні 1 200 °С [1]. Розмір вкраплень – до 2 × 3 мм. Склад 
варіює від гіперстену En0,69Fs0,28Wo0,03 у вкрапленнях до піжоніту 
En0,52Fs0,38Wo0,10 в основній масі. Визначений за даними мікрозондового 
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аналізу тренд зміни складу піроксенів (центральна частина вкраплень – 
периферійна частина вкраплень – основна маса) свідчить про зростання 
вмісту заліза з часом, а також про збільшення кількості кальцію. 

Розплавні включення виявлено тільки у фенокристалах плагіоклазу, 
причому розташовані вони хаотично – як у центрі кристалів, так і на 
периферії. Розмір включень – від 20 до 100 мкм, вони розкристалізовані. 
Мінерали у включеннях такі (у порядку їхньої кристалізації): плагіоклаз у 
вигляді облямівки на периферії включення, клінопіроксен, магнетит, 
кварц, калієвий польовий шпат. 

Верхній лавовий потік (KS-46-1) складений андезитами темно-сірого 
кольору з порфірами фенокристалів плагіоклазу й ортопіроксену. Вкра-
плення візуально становлять близько 20 % об’єму породи. Фенокристали 
на ~ 90 % представлені плагіоклазами; ортопіроксенів – близько 10 %. 
Основна маса складена вулканічним склом (79 ат. % SiO2), кварцом, 
плагіоклазом, клінопіроксеном, титаномагнетитом. 

Серед плагіоклазів наявні лабрадор, бітовніт і анортит. Розмір вкрап-
лень – до 1,0 × 0,5 мм. Вміст анортитового компонента змінюється від 
61 % в основній масі до 93 % у вкрапленнях. Тренд зміни складу плагіо-
клазів, визначений за даними мікрозондового аналізу, такий: централь-
на частина вкраплень – периферійна частина вкраплень – основна маса, 
що свідчить про зростання вмісту натрію й калію з часом. 

Ортопіроксени представлені мінералами ряду енстатит–феросиліт, а 
клінопіроксен – піжонітом. Розмір вкраплень – до 2 × 3 мм. Склад міне-
ралу варіює від гіперстену En0,72Fs0,26Wo0,02 у вкрапленнях до піжоніту 
En0,49Fs0,32Wo0,19 в основній масі. Визначений за даними мікрозондового 
аналізу тренд зміни складу піроксенів (центральна частина вкраплень – 
периферійна частина вкраплень – основна маса) свідчить про зростання 
вмісту заліза з часом, а також про збільшення кількості кальцію. 

Розплавні включення виявлено у фенокристалах плагіоклазу. Вони 
розкристалізовані, розташовані як у центрі кристалів, так і на перифе-
рії. Розмір включень – 5–50 мкм. Першим кристалізувався плагіоклаз, 
яким складена облямівка на периферії включення. 

Наявність карбонатних (сидеритових) розплавних включень у мінера-
лах андезитових лав каменоломні Лісарня є свідченням участі лужних 
магм у процесі становлення вулканічних апаратів цього району, однак 
це повинно стати предметом спеціального дослідження. 

Отже, отримані результати сприятимуть визначенню первинного 
складу магматичного розплаву та його еволюції з часом, з’ясуванню ролі 
процесів змішування магм різного складу у вулканічному процесі. 
 
1. Ляшкевич З. М. Клинопироксены мезозойских вулканитов Украинских Кар-

пат как индикатор геодинамической обстановки магматизма / З. М. Ляш-
кевич, А. С. Варичев, В. Н. Ткач // Минерал. журн. – 1995. – Т. 17, № 5. –  
С. 40–45.  

2. Frezzotti M.-L. Silicate-melt inclusions in magmatic rocks: applications to pet-
rology / M.-L. Frezzotti // Lithos. – 2001. – Vol. 55. – Р. 273–299.  
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До недавнего времени господствовало мнение (см., например, знаме-

нитые курсы минералогии Е. Лазаренко), что ценность минералов     
обусловлена только их элементным (атомным) составом или их атомной 
структурой (свойствами). В конце 1930-х годов (возникновение “урано-
вой проблемы”) обнаружили чрезвычайное значение для развития циви-
лизации отдельных изотопов и важность получения изотопно обогащён-
ных продуктов, чистых и сверхчистых изотопов. 

В чистых изотопах и изотопно обогащённых продуктах сейчас нуж-
дается ядерная промышленность. Ядерная медицина использует чистые 
стабильные изотопы для производства большой группы радиоактивных  
изотопов (терапевтических) [4]. Изотопные спектральные “сдвиги” в раз-
ных свойствах веществ можно использовать для защиты денежных ку-
пюр и разнообразной информации, для лазерных систем новых поколе-
ний и точных эталонов. 

Чистые изотопы и изотопно обогащённые продукты – важный мате-
риал для ядерно-физических и других научных исследований. 

Изотопное обогащение – очень дорогой процесс, поэтому стоимость 
чистого изотопа, как правило, в тысячи раз (а для редких изотопов – в 
десятки и сотни тысяч раз) превышает стоимость самого элемента той 
же степени чистоты. 

Не менее чем для 28 изотопов показано возможность практического 
использования явления аномального природного изотопного обогаще-
ния. Оно заключается в том, что при радиоактивном распаде образо-
вавшиеся нуклиды могут (в случае благоприятного состава и кристалли-
ческой структуры минерала-хозяина) накапливаться в кристалле на про-
тяжении всей его “жизни” в виде вновь образующегося изотопа [2, 5]. В 
случае такого обогащения можно говорить об изотопном сырье, то есть о 
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наличии минералов, содержащих отдельные изотопы в сильно обога-
щённом, чистом и даже сверхчистом виде. 

В работах [2, 5], по-видимому, впервые сформулировали сущность 
этого явления и опубликовали результаты проверки прогноза на приме-
ре конкретных минералов из руд Украинского щита.  

Не содержащий урана монацит из проявлений Побужья содержит 
98,1 % 208Pb при его средней природной распространённости 52,4 %. 
Минерал отличается от монацита других проявлений региона изотопным 
составом свинца, что определяет ценность этого монацита как перспек-
тивного сырья для производства теплоносителя в ядерных реакторах 
четвёртого поколения без изотопного обогащения [3]. 

Накопление радиогенного изотопа Срг 208Pb можно определить по та-
кой формуле:  

Срг = Cра[exp(ln2t/T1/2)–1], 
где Cра – концентрация исходного радиоактивного нуклида 232Th; T1/2 – 
период его полураспада (1,41010 лет); t – возраст минерала-хозяина (в 
данном случае ~ 2·106 лет). 

Необходимо также, чтобы кристаллическая структура минерала до-
пускала “встраивание” в неё вновь образующихся радиогенных атомов.  

Мы проанализировали ближайшее анионное окружение атомов церия 
в монаците Се[РО4], где атомы Ce могут замещаться атомами Th [6], а 
также окружение атомов свинца в структуре Pb3(PO4)2. Цель этого – с 
помощью метода кристаллохимических аналогий оценить возможности 
адаптации радиогенного 208Pb к структуре монацита. Оказалось, что 
изоморфная ёмкость структуры монацита относительно атомов радио-
генного свинца составляет не менее половины катионных позиций 
Ce(Th) в минерале, что более чем в десять раз превышает количество 
позиций, необходимых для размещения радиогенного свинца в самых 
древних и наиболее обогащённых торием кристаллах монацитах. Это 
является причиной сохранности радиогенного свинца в структуре ми-
нерала и обусловливает возможность элементного (химического) датиро-
вания по монациту [1]. 
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Камерні пегматити Волині, імовірно, – єдине місце поширення флюо-
цериту (Сe,La)F3 в Україні. Уперше мінерал виявили 1971 р. у вигляді 
сингенетичних включень у кристалах топазу [2], згодом призматичні 
кристали флюоцериту описали в кристалах кварцу [3]. Мінерал згадують 
ще в декількох публікаціях [1, 4, 5].  

Мета наших досліджень – якнайповніше схарактеризувати включення 
флюоцериту з кристалів топазу і кварцу із камерних пегматитів Волині.  

Сингенетичні включення флюоцериту розміром 0,2–1,0 мм виявлено в 
пірамідах росту граней призм {110} і {120}. Мінерал оптично від’ємний, 
одноосний; no = 1,608 ± 0,002; ne = 1,600 ± 0,002, плеохроює у зеленкува-
то-жовтих барвах. Діагностику флюоцериту підтверджено рентгеномет-
ричним аналізом (табл. 1). Параметри гексагональної елементарної ко-
мірки мінералу такі, нм: а = 0,708 ± 0,002; с = 0,726 ± 0,006. 

Тонкі пластинки (0001) флюоцериту густо розбиті тріщинами спайно-
сті по призмі під кутом 120°. Мінерал містить велику кількість субмікро-
скопічних непрозорих включень, які часто мають дендритну будову. 
Зафіксовано один випадок заміщення флюоцериту непрозорою жовту-
вато-білою речовиною. Навколо включень флюоцериту в топазі наявна 
облямівка блакитного кольору завтовшки 20–25 мкм, яка утворилася під 
впливом високоенергетичних α-частинок – продукту розпаду радіоак-
тивних елементів, серед яких домінує Th (табл. 2). Флюоцерит у топазі 
оточений великими “сухими” тріщинами розриву, що з’явилися внаслі-
док релаксації динамічних напружень між ними. Включення в топазі 
відповідають флюоцериту-(Се).  

Перерахунок хімічного складу включень на кристалохімічну формулу 
флюоцериту свідчить про значний надлишок катіонів щодо ідеальної 
формули мінералу (див. табл. 2). 

Включення флюоцериту в кристалах кварцу пегматитового тіла        
№ 162 представлені добре ограненими кристалами призматичного габі-
тусу; no = 1,605 ± 0,002; ne = 1,596 ± 0,002. Крім розвинених граней при-
зми (одна з них ледь помітна або ж її зовсім нема), є грані дипірамід і 
пінакоїда, які обмежують головки кристалів. Співвідношення довжини 

 



кристала до поперечного перерізу коливається від 3 до 7. Розмір за ви-
довженням – до 1 мм. Навколо включень у кварці наявний ореол димча-
стого забарвлення (“гало”) з чіткою безбарвною облямівкою на контакті. 
Флюоцерит трапляється поблизу межі “стільниковий” [3]–молодий кварц 
в обох різновидах мінералу. 

Таблиця 1 
Міжплощинні відстані флюоцериту сингенетичних включень  

у кристалі топазу  
Номер Номер 

лінії I dα/n Iлінії I dα/n I dα/n dα/n٭ ٭ ٭ ٭   

1 1 4,17   18 3 1,437 4 1,4236 
2 1 3,94   19 1 1,360 87 1,3663 
3 5 3,65 388 3,6494 20 1 1,344 58 1,3512 
4 5 3,55 275 3,5706 21 3 1,322 113 1,3270 
5 10 3,19 999 3,2073 22   15 1,2761 
6 1 2,54 96 2,5522 23 1 1,264 24 1,2657 
7 2 2,26   24 1 1,243 1 1,2497 
8 3 2,21 14 2,2261 25   1 1,2381 
9 8 2,05 369 2,0614 26   1 1,2368 
10 8 2,00 447 2,0105 27 3 1,185 86 1,1801 
11 1 1,899   28 3 1,175 2 1,1714 
12   42 1,8247 29   1 1,1687 
13 5 1,780 274 1.7949 30 3 1,126 50 1,1315 
14 4 1,725 157 1,7341 31   3 1,0981 
15   36 1,6248 32 3 1,045   
16   24 1,6036 33 3 1,026   
17 1 1,451 104 1,4393      

П р и м і т к и: камера РКД, d = 57,3 мм, Сu-антикатод, без фільтра. Рентгенострук-
турна лабораторія ІГГГК АН УРСР (нині НАН України) (м. Львів), аналітики З. Йориш,    
Л. Скульська. Зірочкою позначено еталонні дані для флюоцериту-(Се) з банку даних 
PCPDFWIN, 2003. 
 

Таблиця 2  
Склад сингенетичних включень флюоцериту  

в кристалі топазу з пегматитів Волині 
Включення 

Компоненти 
1 2 3 4 

La2O3 20,25 19,48 20,06 19,88 18,27 19,27 19,91 
Ce2O3 44,15 46,23 45,75 44,86 45,86 43,88 46,49 
ThO2 6,14 5,46 5,76 5,70 5,81 5,61 5,78 
UO2 0,12 0,42 – 0,16 0,14 0,13 0,14 
PbO – – 0,58 0,20 0,56 0,54 0,02 
F2O 28,97 27,94 27,85 29,26 28,82 30,48 27,72 
P2O5 – – – 0,13 0,34 0,14 – 
Сума 99,63 99,53 100,00 100,19 99,80 100,05 100,06 

Кристалохімічні формули 
1 – (Сe0,78La0,35Th0,06)1,19F3; 2 – (Сe0,78La0,35Th0,06)1,19F3; 
3 – (Сe0,75La0,31Th0,06)1,12F3; 4 – (Сe0,83La0,35Th0,06)1,24F3 

П р и м і т к а. Мікроаналізатор JCXA-733; Технічний центр НАН України (м. Київ), 
аналітик В. Соболєв.  
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Флюоцерит камерних пегматитів Волині формувався у кислих водних 
розчинах у температурному діапазоні від ~ 600 °С (β→α-перехід кварцу) 
[3] до 415–370 °С. Останні значення відповідають температурі гомогені-
зації фаз “газу й водного розчину” у первинних включеннях з великою 
кількістю мінеральних фаз у кристалах топазу. Вони були захоплені під 
час кипіння водного розчину, густина якого наближалась до критичної. 
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У сучасній науковій літературі часто трапляються терміни флюїдизит, 
флюїдизат, флюїдит, флюїдоліт, літофлюїдит, експлозит, флюїдиза-
ція або флюїдизована система. Однак видається, що багато дослідників 
не до кінця розуміє їхню квінтесенцію – звичайно вбачають різне або ж 
пов’язують із терміном флюїд.  

Насправді термін флюїдизація тільки походить від англійського fluid – 
рідина, рідкий, хоча етимологічно відповідає поняттю зрідження – 
трансформація речовини в текучий стан. Саме такий зміст у цей термін 
вклала Д. Рейнольдс, яка зіставила механізми формування інтрузивних 
пірокластитів зі штучним процесом флюїдизації: це технологічний про-
цес, близький до зрідження, який полягає у продуванні газу через дис-
пергаційний (розмелений або подрібнений) твердий матеріал, частинки 
якого переходять у зважений стан, а утворена твердо-газова суспензія 
набуває здатності текти, як рідина. У цьому разі зернистий матеріал 
конвертується зі статистично твердоподібного стану в динамічний теку-
чий під дією газу, що “продувається” прямотечією через порошкувату 
масу. Утім, утворюється не справжня рідина – це двофазова (тверді час-

 



тинки–газ) псевдогомогенна система, яка здатна текти і має властиву 
тільки їй в’язкість і густину. 

Загальнотеоретичні основи динаміки та особливості механо-динаміч-
них властивостей флюїдизованих в’язко-текучих твердих мас літосфери 
сформулював Г. Поспєлов 1969 р. Учений виділив флюїдити і літофлюї-
дити як продукти механізму активаційної літофлюїдитизації.  

Подібний специфічний механізм переміщення речовини – рідинопо-
дібний потік гетерогенних сумішей (туфоподібних твердо-газових сус-
пензій), як і своєрідний агрегатний стан речовини – високотемпературні 
крапельні розплавлено-газові аерозолі (емульсії), поширений у природі. 
Це мало важливе значення в еволюції земної кори й відігравало помітну 
роль у реалізації багатьох ендогенних процесів, у тім числі рудогенних. 
Унікальність таких флюїдизованих систем для петрології, геохімії та ру-
доутворення очевидна.  

Однак процеси флюїдизації досі не привертають особливої уваги гео-
логів, їх явно недооцінюють, хоча прояви псевдорідинних потоків відомі 
вже понад століття: пірокластичні потоки вулканів Мон-Пеле на о. Мар-
тініка і Катмай на Алясці, пірокластитові інтрузії типу валунно-галько-
вих дайок без видимого просторово-генетичного зв’язку з вулканами в 
США (штати Юта, Арізона, Орегон, Айдахо), у Карелії, на Уралі, Алтаї, 
Камчатці, у Красноярському краї, Туві, Казахстані, Киргизстані, Україн-
ському Закарпатті й інших місцях. 

Науковці визнають реальність флюїдизатно-експлозивних процесів та 
продуктів їхньої діяльності. Однак їх трактують як кори звітрювання, 
вулканокластичні, осадові, льодовикові (тиліти), коптогенні або інші 
утворення (що зумовлено конвергентністю структурних ознак), звичайно 
їх не вивчають як окремі, самостійно-незалежні геологічні явища.  

Виконані дослідження засвідчують, що самостійні флюїдизатно-екс-
плозивні процеси й явища поширені паралельно з магматизмом. В їх-
ньому утворенні важлива роль належить декомпресійним флюїдо-екс-
плозіям мантійного генезису. 

На думку Г. Яценка зі співавт. [3], флюїдизатно-експлозивна діяль-
ність – це самостійний тип породо- і рудогенезу нарівні з магматичним, 
осадовим та метаморфічним. Незалежно один від одного Г. Яценко в 
Україні та група вчених у Росії [2 та ін.] започаткували новий напрям у 
петрології й металогенії – формування та еволюційний розвиток флюїди-
затно-експлозивних рудоносних систем. Тому в наукових колах з’яви-
лися пропозиції щодо виділення особливої таксономічної одиниці або 
спільноти гірських порід – класу чи флюїдизатно-експлозивного типу 
порід [2], петрологія яких, на відміну від магматогенних систем, прин-
ципово інша. Зокрема, у “Петрографическом кодексе России” обґрунто-
вано виділення флюїдно-експлозивних брекчієвих порід (у тім числі ту-
фізитів) як нового типу ендогенних утворень, які є носіями різних видів 
корисних копалин, та наведено їхню стислу характеристику [1]. Однак 
недостатній сучасний рівень вивченості поки унеможливлює апробацію 
їхньої систематики, класифікації й номенклатури. 
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Петрологію флюїдизатних систем нині ще не розроблено, хоча необ-
хідність цього очевидна. Сформовані флюїдизатно-експлозивними про-
цесами екзотичні гірські породи й геологічні тіла діагностовано на всіх 
континентах у складі різновікових породних комплексів – від докемб-
рійських до четвертинних. У зв’язку зі значною дегазацією Землі (десят-
ки кубічних кілометрів за рік) та провідною роллю флюїдизатних систем 
у формуванні трубкоподібних тіл масштаби проявів флюїдизації близькі 
до інших геологічних процесів. Зокрема, туфізитових діатрем виявлено 
десятки тисяч, а дайок – удвічі більше. Продукти флюїдизатно-експло-
зивної діяльності у значній кількості розсіяні в осадових, магматичних і 
метаморфічних породах.  

Безперечно, вивчення флюїдизатно-експлозивних процесів виходить 
за межі власне петрологічних питань, оскільки з цими процесами 
пов’язане формування родовищ чорних, кольорових, рідкісних, благо-
родних металів і, особливо, алмазів. Брекчії є провідними рудовмісними, 
часто й рудоносними породами на різних комплексних родовищах – зо-
лото-уран-мідному родовищі Олімпік-Дам у Південній Австралії, залізо-
мідь-золоторудному родовищі Вернек у Північній Канаді, алмазних ро-
довищах Красновішерського району Північного Уралу тощо. Уважають, 
що завдяки флюїдизації формується сприятливе для рудовідкладання 
середовище, ідеальні умови для перемішування твердих і флюїдних 
компонентів, що забезпечує ефективність обмінних реакцій, міграції 
речовини й процесів метасоматозу. У такий спосіб завдяки поверхневій 
ексгаляції відбувається рудовідкладання в сучасних діючих вулканах. 

Отже, флюїдизатно-брекчієві утворення досліджено ще недостатньо, з 
цього питання нині тривають численні дискусії.  

Утім, подібні утворення щораз частіше відшукують у різних регіонах 
світу, їх визнано новим і перспективним на різноманітні корисні копа-
лини типом ендогенних порід.  

Тому видається доцільним Державній службі геології та надр України 
звернути увагу на цю геологічну проблему. За нашими даними, надра 
України, зокрема, в центральній її частині, є широким полем для ґрун-
товних досліджень природи флюїдизатно-експлозивних утворень, ви-
значення критеріїв їхньої діагностики й оцінки рудоносності, уточнення 
й перевірки вже досягнутих помітних успіхів у вивченні цієї проблеми [4 
та ін.]. 
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Метеорит Кримка відрізняється від інших нерівноважних хондритів 
не тільки за вмістом ксенолітів [3], а й за екзотичним характером части-
ни з них. До таких екзотичних ксенолітів належать тонкозернистий ксе-
ноліт з акреційною хондритовою текстурою [2] і графітовмісні ксеноліти 
[1, 4].  

Ми відшукали ще один неординарний ксеноліт порфірової будови,  
вуглецевмісна речовина в якому представлена великими включеннями 
бітуму, що дало змогу дослідити її інструментальними мінералогічними 
методами.  

У полірованому шліфі метеорита Кримка визначено, що ксеноліт роз-
міром 3,3 × 2,2 мм має уламкову форму, неоднорідну порфірову будову і 
складений, головно, зернами олівіну розміром 20–300 мкм, низькокаль-
цієвого піроксену, окремими дрібними (≤ 20 мкм) зернами троїліту, ка-
маситу, теніту, які розташовані у частково розкристалізованому мезо-
стазисі. Також наявні полімінеральні асоціації дрібних зерен троїліту, 
фосфатів і силікатної речовини та різні за розміром (до 150 мкм) непра-
вильної форми включення бітумовмісної речовини коричневого кольору 
(у відбитому світлі).  

Ксеноліт оточений змінною за шириною (≤ 200 мкм) тонкозернистою 
силікатною оболонкою; по периферії є декілька тонкозернистих ділянок 
(≤ 400 мкм), аналогічних до речовини оболонки. 

Головними мінералами ксеноліту є олівін (Fa6,83–68,3), низькокальцієвий 
піроксен (En75,4–85,1Fs10,4–22,6Wo1,80–6,15) і троїліт, другорядними – високо-
кальцієвий піроксен (En55,0–63,6Wo28,9–39,0Fs3,98–7,92), теніт, камасит і норма-
тивний плагіоклаз (Ab77,7–82,3An16,1–21,6Or0,21–1,52). Акцесорні мінерали пред-
ставлені хромітом та фосфатами – мерилітом і панетитом. Не виключе-
но, що поодинокі включення бітуму частково графітизовані. Усі мінера-
ли мають неоднорідний хімічний склад, який змінюється як від зерна до 
зерна, так і в межах зерен. Мінеральні зерна, зазвичай, тріщинуваті, 
подекуди по тріщинах розвинуті гідроксиди заліза.  

                                                           
Детальну характеристику бітуму див. у матеріалах В. Семененко та А. Гіріч на с. 86. 
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Зернам олівіну притаманні плямиста будова і наявність субмікронної 
збагаченої залізом оболонки, зернам низькокальцієвого піроксену – ви-
щий ступінь ідіоморфізму, порівняно з олівіном, а також зворотна кон-
центрична зональність.  

На контакті з полімінеральними асоціаціями виявлено окремі зерна 
енстатиту, мас. %: 57,20 SiO2; 39,00 MgO; 2,18 FeO; 0,28 CaO; 0,08 MnO; 
0,08 Cr2O3; 0,07 Al2O3; 0,06 P2O5; 0,03 Na2O; 0,01 К2O; 0,01 ТiO2; сума – 
99,02; En96,50Fs3,03Wo0,50 (одне зерно).  

Нікелисте залізо представлене дрібними зернами камаситу (2,00–   
4,53 мас. % Ni та 0,00–0,47 мас. % Co) і теніту (39,40–52,80 мас. % Ni та 
0,16–0,63 мас. % Co).  

Тонкозерниста оболонка й такі ж ділянки всередині ксеноліту складе-
ні прихованокристалічною силікатною речовиною та дрібними зернами 
олівіну (Fa4,86–65,60), енстатиту (En96,80–97,40Fs2,16–2,91Wo0,03–0,49) і висококаль-
цієвого піроксену (En45,50–54,60Wo39,70–44,20Fs5,67–10,30), трапляються окремі 
зерна камаситу, теніту, троїліту і вуглецевмісна речовина.  

На одній ділянці визначено ниткоподібний кристал олівіну, нaявність 
якого є характерною ознакою для тонкозернистої речовини ксеноліту 
ВК13 [2] та оболонок хондр метеорита Кримка.  

За даними мікрозондових досліджень визначено валовий хімічний 
склад оболонки і тонкозернистої речовини ксеноліту (середнє значення 
за 117 точками вимірювання), мас. %: 40,62 FeO; 32,20 SiO2; 11,90 MgO; 
3,38 Al2O3; 1,28 Na2O; 0,98 Ni; 0,72 CaO; 0,36 MnO; 0,27 Cr2O3; 0,24 К2O; 
0,14 P2O5; 0,19 S; сума – 92,2. Низька аналітична сума зумовлена порис-
тістю досліджуваної речовини, наявністю вуглецевмісної речовини та 
гідроксидів заліза. Співвідношення SiO2/MgO становить 2,7, а FeO/(FeO 
+ MgO) – 0,77. 

Отже, структурно-мінералогічні та хімічні особливості порфірового бі-
тумовмісного ксеноліту свідчать про його відмінність від більшості відо-
мих різновидів вуглецевмісної речовини метеоритів і про утворення, 
найімовірніше, унаслідок нерівноважної розкристалізації силікатного 
розплаву.  
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Известно, что акцессорный циркон широко используют для датиро-

вания геологических объектов. Он является наиболее распространенным 
минералом в разных по составу породах и характеризуется отсутствием 
сродства к “обычному” свинцу, что обеспечивает радиогенную природу 
свинца в нём [1]. 

Другим применением циркона может быть использование его струк-
туры как одной из перспективных матриц для утилизации долгосущест-
вующих высокоактивных радиоактивных отходов [4]. Как замену цир-
кону часто предлагают природные редкоземельные ортофосфаты LnPO4 
(Ln – лантаноид или иттрий) со структурой монацита или циркона и их 
искусственные аналоги. В отличие от циркона эти соединения очень 
редко бывают в метамиктном состоянии, несмотря на значительное ко-
личество в их кристаллической структуре атомов тория и урана [6]. От-
метим, что подавляющая часть природных минералов (в том числе и 
упомянутых выше) – это не чистые соединения, а твёрдые растворы, не 
имеющие строгой пространственной регулярности. Физические и термо-
динамические свойства таких объектов могут существенно отличаться 
от свойств исходных соединений, являющихся крайними членами соот-
ветствующих изоморфных рядов [3].  

Целью наших исследований было компьютерное изучение свойств 
смешения твердых растворов циркон ZrSiO4–монацит LaPO4 и циркон 
ZrSiO4–ксенотим YPO4 в рамках полуклассического подхода с использо-
ванием межатомных потенциалов.  

Равновесную структуру твердых растворов ZrSiO4–LaPO4 и ZrSiO4–
YPO4 рассчитывали с помощью программы GULP 4.0 [3]. В качестве ко-
роткодействующего потенциала использовали потенциал Букингема [3], 
потенциалы для межатомных взаимодействий заимствованы из наших 
предыдущих работ [5, 7]. 

В отсутствие каких-либо экспериментальных данных об эффектах 
упорядочения в распределении катионов моделировали полностью ком-
позиционно-неупорядоченные растворы. Для моделирования таких 
твердых растворов необходимо дополнительно решить проблему распре-
деления атомов в расчётной сверхъячейке. Оригинальный подход, изло-
женный в работе [2] и реализованный в программе BINAR 2.0 [2], позво-
ляет в рамках ячейки разумных размеров максимально приблизиться к 
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статистически неупорядоченному распределению в макроскопическом 
кристалле. Расчёты проводили для расширенной ячейки (сверхъячейки) 
изучаемых соединений размером 4  4  5 (1 920 атомов), что явилось 
оптимальным по соотношению точность вычислений–расчетное время. 

В результате проведенного теоретического исследования в рамках по-
луклассического подхода с применением частично-ковалентных меж-
атомных потенциалов можно сделать такие выводы.  

1. Построено зависимость свободной энергии Гиббса от состава твёр-
дого раствора для температурного интервала от 800 K до 1 800 K, а 
также диаграммы распада твёрдых растворов циркон–ксенотим и цир-
кон–монацит. Показано, что изоморфная ёмкость Y составляет до 12 % 
(при 1 800 K), а La – до 1 % (при 1 800 K). 

2. Полученные результаты согласуются с экспериментальными дан-
ными, полученными для циркона Ястребецкого цирконий-редкоземель-
ного рудопроявления. Рентгенофазовый анализ исследуемых образцов 
показал их однофазность. Содержание иттрия в этом цирконе, по дан-
ным рентгенофлуоресцентного анализа, составляет 7–13 % (в зависимо-
сти от глубины). Лантан в изученных образцах не обнаружен.  

3. Хорошая согласованность предсказанных изоморфных ёмкостей 
бинарных систем твердых растворов с экспериментальными данными 
даёт основание использовать текущий набор парных потенциалов и по-
лученные свойства смешения изучаемых бинарных систем для даль-
нейшего теоретического изучения локальной структуры и радиационной 
устойчивости твердых растворов циркон–ксенотим и циркон–монацит. 

Авторы благодарны канд. геол.-мин. наук А. Андрееву за рентгено-
флуоресцентный анализ образцов циркона. Работа выполнена с исполь-
зованием вычислительных мощностей СК “Ломоносов” МГУ. 
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Карбонатити і кімберліти є найбільш глибинними формаційними ти-
пами магматитів, унікальним джерелом інформації про склад і будову 
верхньої мантії та глибинні геохімічні процеси, що відбуваються в над-
рах Землі. Спільним для них є приуроченість до зон активізації стабіль-
них блоків земної кори головно за умов розтягнення. Стабілізація фун-
даменту, на якому розвивались карбонатити й кімберліти, найчастіше 
завершувалася в докембрії. Це особливо типово для докембрійських   
карбонатитів лінійного типу й алмазоносних кімберлітів, локалізація 
яких відповідає так званому правилу Кліффорда (у ньому узагальнено 
закономірності їхнього приурочення до ділянок земної кори архейського 
та нижньопротерозойського віку). І хоча сучасне трактування цього 
“правила” достатньо видозмінене і стало більш невизначеним, просторо-
во-часова кореляція між карбонатитами, кімберлітами й континенталь-
ними платобазальтами Африки та Євразії [2, 9] свідчить про генетичну 
спорідненість цих утворень.  

Карбонатити – як звичайний компонент формації ультраосновних 
лужних порід з карбонатитами – представлені ендогенними суттєво кар-
бонатними (кальцитовими, доломітовими, анкеритовими, рідше сидери-
товими) утвореннями, які за формальними й генетичними ознаками 
споріднені з кімберлітами, збагаченими кальцитом [1, 3, 4]. Перехідним 
елементом генетичного ланцюжка цих порід є алмазоносні карбонатити 
[9, 10], відкриття яких дало змогу не тільки вдосконалити наші уявлення 
про умови утворення алмазу, а й виявити відповідні промислові об’єкти 
в Канаді, Іспанії, США та інших регіонах.  

Численні мінералогічні ознаки метасоматичних змін у карбонатитах і 
кімберлітах однієї спрямованості наштовхнули дослідників на думку про 
можливість розширення природних механізмів росту алмазу з неграфі-
тового джерела вуглецю [5], що, своєю чергою, сприяло появі експери-
ментів з синтезу алмазу з нетрадиційних вихідних компонентів.  

Виявлено важливу роль метасоматичних процесів у формуванні й пе-
ретворенні кімберлітів і карбонатів під час мінеральних перетворень за 
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участю летких фаз. На цій підставі для визначення основних трендів 
зміни ізотопного складу карбонатів (як спільної фази) застосовують ізо-
топні методи досліджень [6]. Як вихідний еталон у цьому разі викорис-
тано ізотопні мітки вуглецю й кисню в карбонатах із типових осадових 
карбонатних порід [7].  

На підставі результатів визначення ізотопного складу вуглецю й кис-
ню в карбонатах із карбонатних порід однозначно з’ясованого генетич-
ного типу оцінюють походження складніших геологічних об’єктів, у яких 
карбонатний матеріал представлений різночасовими карбонатними 
утвореннями. Під час такої оцінки [7, 8] виділено окремі генетичні групи 
карбонатів, ізотопний склад вуглецю й кисню в яких змінюється від  
первинних утворень (наприклад, осадових з середніми значеннями δ13С 
на рівні 1 ± 2 ‰, δ18O = 20 ± 2 ‰) до метасоматичних (δ13С = (–3,2) ±      
2 ‰, δ18O = 16 ± 2 ‰). Пізнім карбонатним жилам (як продукту інтен-
сивних змін включно з поверхневими за нормальних умов) притаманні 
низькі значення δ13С (< –8,0 ‰). Подібні значення δ13С визначено [8] у 
пізніх карбонатах, пов’язаних із власне кімберлітами.  

Виявлені закономірності зміни ізотопного складу вуглецю й кисню в 
карбонатах різного походження рекомендовано використовувати для 
визначення природи порід неясного генезису з виділенням локального 
вихідного найменш зміненого субстрату. Пошуки таких ділянок у породі 
доцільно проводити рутинними петрографічними методами, доповнюю-
чи їх вивченням хімічного складу окремих мінералів. Загальні тенденції 
зміни характеру летких фаз в ідеальному випадку можна виявляти з 
урахуванням розподілу δ13С в окремих частинах кристалів алмазу.  
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Згадані вперше в літературі 1791 р. І. Фігтелем мармароські “діаман-
ти” Закарпаття впродовж уже століть є об’єктом пошуку колекціонерів 
та дослідження вчених. За цей час відшукали їхні численні прояви у Пе-
редкарпатті й у вододільних частинах Карпат, описали їхні кристало-
морфологічні й фізичні особливості, вивчили хімічний та фазовий склад 
твердих і вуглеводневих рідких та газоподібних включень [1, 8].  

Водночас з’ясували, що особливий різновид гірського кришталю, ві-
домий у Карпатському регіоні під назвою мармароські “діаманти”, гео-
графічно достатньо поширений: його описано в Західних Карпатах [6], 
Альпах [7], Аппалачах [5] та багатьох інших місцях світу, де ці утворення 
називають “ломбардські алмази”, “геркімерські алмази” та ін.  

Мінералоги й колекціонери захоплюються їхньою особливою формою 
та алмазним блиском, проте останнім часом мармароські “діаманти” за-
цікавили й геологів, які займаються розшуками родовищ вуглеводнів. 
Це зумовлено переважним вуглеводневим складом включень у мармаро-
ських “діамантах” [1, 8], що свідчить про їхню можливу роль як індика-
тора глибинних вуглеводневих потоків. На жаль, мармароські “діаманти” 
з природних відслонень та невеликих штучних виробок зазнали звітрю-
вання, і первинні включення в них збереглися лише частково.  

Будівництво нового Бескидського тунелю на вододілі Карпат (ділянка 
розвитку порід флішової формації в межах Кросненської зони) сприяє 
геологічному вивченню й відбиранню мінералогічного матеріалу для ха-
рактеристики мармароських “діамантів” з мінімальною зміною первин-
них включень [2, 4]. Хоча численні вуглеводневі включення у відібраних 
кристалах кварцу іноді масово розкриваються з виділенням рідких вуг-
леводнів уже під час перенесення проб із виробки в приміщення, вони 
можуть слугувати своєрідним репером – як первинні утворення, що “пе-
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режили” мінімальну природну декрепітацію (порівняно з кристалами, 
відібраними у звичайних відслоненнях).  

Виконані нами дослідження засвідчили [2], що за макроскопічними 
ознаками основними породами трикомпонентної флішової товщі в    
районі Бескидського тунелю є світло-сірі масивні пісковики потужністю 
до 10 м (до 55 % об’єму розрізу), темно-сірі до чорного аргіліти (35) і але-
вроліти (до 10 %) потужністю до перших метрів; спорадично трапляють-
ся вапняки. Породи закономірно перешаровані у звичній для флішових 
утворень послідовності й мають генеральне південно-західне, західне 
падіння (аз. пад. 220–290°), яке змінюється від достатньо крутого (кут 
падіння ~75–85°) до більш пологого (20–30°), а в деяких випадках – з 
флексуроподібними вигинами товщі. Породи розбиті ортогональними 
чи, рідше, перпендикулярними тріщинами (аз. пад. 120–140°, ∡ 65–88°; 
аз. пад. 320–340°, ∡ 65–88°), по яких розвинуті дзеркала ковзання (го-
ловно, у міжпластових жилах, які виповнені кальцитом). Тріщини часто 
заповнені жилами протяжністю перші метри й потужністю до 15–20 cм.  

Пісковики мають псамітову структуру і масивну текстуру, звичайно 
представлені кварц-карбонатними літокристалокластичними різновида-
ми з кварцовими (до 50 % об’єму породи) і карбонатними (> 50 %) улам-
ками та переважно плівковим глинисто-карбонатним цементом (~ 5 %). 
Аргіліти й алевроліти мають подібний до пісковиків склад за більшої  
кількості вуглисто-глинистих виділень, подекуди рудних мінералів, це-
мент глинисто-карбонатний.  

Пізні жили протяжністю від десятків сантиметрів до перших метрів є, 
зазвичай, січними щодо вмісних порід. Значно рідше вони приурочені 
до контакту пісковиків з алевролітами та алевролітів з аргілітами. Їхня 
товщина змінюється від кількох міліметрів до десятка сантиметрів. По-
тужніші жили розвинуті, головно, у пісковиках, а в алевролітах і аргілі-
тах вони мають найменшу товщину.  

На підставі петрографічних і мінералогічних досліджень виділено 
власне кальцитові, кварц-кальцитові та кварцові мінеральні типи жиль-
них утворень.  

Кальцитові жили поширені більше, порівняно з кварц-кальцитовими, 
хоча дрібні кристалики кварцу майже повсюдно наявні в усіх типах жил 
і мають усі риси, властиві мармароським “діамантам”. Звичайно це   
поодинокі зерна розміром від 0,1 до 0,4 см, трапляються зростки.  

Розмір кристалів кварцу за головною кристалографічною віссю коли-
вається від 3 до 15 мм, виявлено окремі кристали завдовжки до 40 мм. 
Індивіди двоголові, мають короткостовпчастий, рідше стовпчастий об-
рис, утворені по-різному розвинутими гранями гексагональної призми й 
ромбоедрів, кріпляться до субстрату гранями призми. Розвиток цих гра-
ней і зумовлює габітус кристалів.  

За габітусом виділено два типи індивідів: гексагонально-призматичні 
та ромбоедричні. Серед гексагонально-призматичних наявні коротко-
призматичні індивіди, на яких гексагональна призма, позитивний і не-
гативний ромбоедри розвинуті порівняно рівномірно (рис. 1, а), та при-

 



зматичні, головною формою яких є гексагональна призма, а ромбоедри 
звичайно розвинуті нерівномірно й мають другорядне значення. На до-
статньо поширених кристалах ромбоедричного габітусу порівняно рів-
номірно розвинуті грані ромбоедрів, а грані призми підпорядковані 
(див. рис. 1, б). Розмір таких кристалів за головною кристалографічною 
віссю досягає 15 мм.  

 
Рис. 1. Кристали кварцу з порід Бескидського тунелю:  

а – короткопризматичний індивід з рівномірно розвинутими гранями гексаго-
нальної призми, позитивного і негативного ромбоедрів; б – кристал ромбоедричного 
габітусу з порівняно рівномірним розвитком граней ромбоедрів, слабкими гранями 
призми та ознаками реберного скелетного росту; в – зросток кристалів кварцу. 

Поширені також зростки кристалів кварцу (див. рис. 1, в). На гранях 
призми й ромбоедрів окремих кристалів виявлено індукційні поверхні, 
що свідчить про одночасний ріст обох індивідів. Подекуди на поверхні 
граней призми розвинуте неперервне штрихування (наслідок різниці у 
швидкості росту кристалів паралельно та перпендикулярно до головної 
кристалографічної осі), є сліди механічного руйнування.  

Більшість кристалів кварцу має ознаки скелетного росту (див. рис. 1, 
б), наявні реберні скелетні кристали, що може бути свідченням незнач-
ного пересичення мінералоутворювального розчину [3].  

Кристали прозорі, жовтого або бурого кольору, інколи безбарвні. За-
барвлення зумовлене наявністю великої кількості одно- та двофазових 
включень рідких і твердих вуглеводнів (рис. 2, а). Включення досліджу-
вали методом флуоресценції (прилад “DiamondView™”, розробка компа-
нії “Де Бірс”) за опромінення об’єктів УФ-хвилями довжиною 225 нм і 
потужністю УФ-лампи 20 Вт. Для досліджуваних флюїдних включень 
характерний різний колір флуоресценції, що залежить від їхнього фазо-
вого складу, агрегатного стану та, імовірно, компонентного складу вуг-
леводнів (див. рис. 2, б).  

Зокрема, однофазові прозорі (метанові?) чи рідкі жовтуваті (нафтові?) 
включення, а також двофазові прозорі (метанові?, див. рис. 2, а: L1 і L2 

прозорі) або жовтуваті (метаново-нафтові?, див. рис. 2, а: L1 – прозора, 
L2 – жовтувата) люмінесціюють голубувато-синім кольором. Відомо [1], 
що голубувато-синє забарвлення зумовлене наявністю ароматичних вуг-
леводнів у складі включень.  
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Рис. 2. Флуоресценція одно- і двофазових включень рідких вуглеводнів  

у кристалах кварцу. 

Однофазові (нафтові?) включення, заповнені щільнішим бурим або 
коричневим флюїдом, мають люмінесцентне зелене забарвлення.  

Особливості флуоресценції найчіткіше виявлені в кристалах, відібра-
них оперативно під час проходження Бескидського тунелю, тоді як кри-
стали зі звичайних природних відслонень слабко реагують на УФ-опро-
мінення.  

Наведену методику доцільно використовувати як перший крок у разі 
оцінювання тривалості змін первинних включень за умов звітрювання 
та для виявлення специфічних незмінених ділянок з активними глибин-
ними вуглеводневими потоками.  
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Різні господарсько-економічні, гірничо-геологічні та природні чинни-
ки стали причиною того, що з 2005–2006 рр. в Калуші відбувається са-
мозатоплення Домбровського кар’єру – єдиного у світі соляного кар’єру в 
умовах гумідного клімату. Критичною ситуація стала після катастрофіч-
ної повені у липні 2008 р., коли у кар’єр почався невідворотний водо-
притік. Водопритік і затоплення соляного кар’єру супроводжуються низ-
кою екзогенних геологічних процесів, насамперед таких цікавих фено-
менів, як дезінтеграція соляно-глинистих відкладів і прибортовий соля-
ний карст. Протягом останніх десяти років ми простежували ці процеси 
під час моніторингу за природних умов, детально їх досліджували та ви-
конували відповідне моделювання. 

Під карстом розуміють процес розчинення певних гірських порід, які 
містять водорозчинні мінерали, що призводить до утворення порожнин 
та деформацій і, як наслідок, до формування характерного карстового      
рельєфу. Карст, під час якого розчиняються соляні мінерали, називають 
соляним [2]. Карст, який відбувається у бортах діючого чи затоплювано-
го кар’єру, прийнято називати прибортовим. Найважливішою передумо-
вою розвитку прибортового соляного карсту є наявність у геологічному 
розрізі моласової формації калійних покладів та висока розчинність со-
ляних мінералів. Найбільш розчинними соляними мінералами є карна-
літ, сильвін, галіт і шеніт. Найпоширеніші мінерали калійних родовищ 
Передкарпаття – каїніт і лангбейніт – хоч і розчиняються, проте не над-
то швидко. За даними Я. Семчука [5], швидкість розчинення каїнітової 
породи в прісній воді становить 19 м/рік; А. Кривоусов [3] унаслідок 
крупномасштабних натурних досліджень визначив середню швидкість 
розчинення вертикального відслонення каїнітової руди 29,7 м/рік; за 
результатами, що їх одержала О. Палійчук [4], швидкість розчинення 
соляних порід у відкосі становить близько 35 м/рік. 

Ще однією важливою передумовою розвитку соляного карсту є рух 
підземних вод у місцях залягання соленосних відкладів і кут нахилу по-
верхні вилуговування до потоку агресивних вод. Швидкість розчинення 
солей залежить від положення поверхні, що розчиняється [1]. На похилій 
поверхні солі утворюється шар насиченого розчину, який під впливом 
гравітації стікає вниз. Зі стелини розчин стікає у вигляді струменів, що 
призводить до турбулізації середовища. Під час затоплення гірничих 
виробок їхня стелина розчиняється приблизно удвічі швидше, ніж бічні 
частини. Швидкість розчинення вертикальної стінки кам’яної солі в прі-
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сній воді становить 70 м/рік, а стелини – до 120 м/рік. Підошва виро-
бок майже не розчиняється, оскільки на її поверхні накопичується на-
сичений розчин.  

Важлива особливість калійних руд – наявність у них нерозчинних 
включень. Завдяки неоднорідному складові руда розчиняється вздовж 
прошарків нерозчинних мінералів і руйнується. Суміш важкорозчинних 
лангбейніту, кізериту й нерозчинних домішок осипається з вертикаль-
них стінок і стелини та накопичується внизу; відповідно, вона захищає 
нижню частину схилу від подальшого розчинення.   

Виконані дослідження засвідчили, що розвиток прибортового соляно-
го карсту в процесі затоплення Домбровського кар’єру є головним чин-
ником формування стійкого гідроізоляційного прошарку. Визначальні 
чинники активізації специфічного прибортового соляного карсту такі:  

1) приповерхнева наземна деформація бортів Домбровського кар’єру, 
унаслідок чого на відстані від 10 до 50 м від краю борту кар’єру зі зрос-
танням водопритоку формуються карстові форми рельєфу (понори, ка-
ри, бедленд, колодязі, канали, лійки, провали, цирки), а також конуси 
винесення нерозчинного матеріалу на ділянках водопритоку;  

2) приповерхнева підводна деформація бортів Домбровського кар’єру, 
унаслідок чого на відстані від 0 до 10 м від краю борту кар’єру з піднят-
тям рівня затоплення формуються “підрізані” борти, підводні ніші вилу-
говування й надводні консолі бортів солевмісних порід; утворюється 
шорстка поверхня вилуговування солевмісних порід; у надводних кон-
солях бортів солевмісних порід з’являються заколи і тріщини; відбу-
вається первинне обвалювання надводних консолей бортів солевмісних 
порід в агресивне середовище приповерхневої водної товщі, їхнє дороз-
чинення й самоізоляція; формується пухка гідроізолювальна призма не-
розчинного осаду в підводній частині первинних надводних консолей 
бортів, а також ущільнена гідроізолювальна призма з нерозчиненого 
осаду зі стійким зчепленням із шорсткою поверхнею вилуговування. 

Важливим наслідком розвитку прибортового карсту є зменшення ін-
тенсивності взаємодії соляних мінералів з водою, яке призвело до того, 
що за сім років мінералізація води на поверхні затоплюваного кар’єру 
зменшилася зі 165 до 36 г/л. Сформований стійкий гідроізолювальний 
прошарок унеможливлює розчинення соляних бортів. Це зумовило фор-
мування гравітаційно-диференційованого озера, вода якого, за нашими 
прогнозами, у верхній 17-метровій водній товщі повинна мати мінералі-
зацію до 2–3 г/л. 
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Методами электронной микроскопии и микрозондового анализа    
изучено вещественный состав руд, околорудных метасоматитов и вме-
щающих оруденение пород Юрьевского золоторудного месторождения. 
Оно относится к так называемому клинцовскому рудно-генетическому 
типу, связанному с тектоно-метасоматическими зонами в глубокомета-
морфизованных гнейсовых комплексах докембрия [1, 4]. 

В процессе исследований установлено, что на месторождении есть 
два морфогенетических типа золота: “невидимое” (тонкодисперсное), 
входящее в состав сульфидов ранних ассоциаций, и видимое, связанное 
с поздней рудной (главной продуктивной) ассоциацией. 

Видимое самородное золото чаще всего развито во внутренних и 
зальбандовых частях полевошпат-кварцевых прожилков, локализован-
ных среди биотитовых и графит-биотитовых плагиогнейсов. Мощность 
прожилков достигает 3 см, реже – до 10 см.  

По составу полевого шпата выделяют олигоклаз-кварцевые и микро-
клин-кварцевые (с турмалином) прожилки. Олигоклаз-кварцевые про-
жилки количественно значительно преобладают; они часто окаймлены 
тонкой (от нескольких миллиметров до 1 см) околожильной биотитовой 
оторочкой. 

Видимое самородное золото и сопровождающие его парагенные руд-
ные минералы (поздние пирротин и халькопирит, галенит, висмутин, 
самородный висмут, теллуриды и сульфотеллуриды висмута и свинца) 
образуют микроскопические выделения, которые развиты исключитель-
но по микротрещинкам, рассекающим как полевошпат-кварцевый ма-
териал прожилков, так и околожильную биотитовую оторочку. Размер 
выделений золота варьирует от 2 до 15–20 мкм, иногда они формируют 
скопления из десятков зёрен; редко встречаются зёрна размером до 0,6–
1,0 мм. Самородное золото, согласно классификации Н. Петровской [3], 
в основном трещинное, изредка фиксируют интерстициальные выде-
ления.  
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Пробность золота имеет дискретно-непрерывный характер. Выделено 
три статистически достоверных интервала пробности:  

1) 910–980 – высокопробное золото;  
2) 820–890 – золото средней пробности;  
3) 700–770 – низкопробное золото.  
Чаще всего встречается высокопробное золото. Именно им сложены 

скопления из большого количества индивидуализированных зёрен. Раз-
виты они как внутри полевошпат-кварцевых прожилков (по микротре-
щинкам в кварце и олигоклазе), так и в пределах биотитовой оторочки 
(по микротрещинкам катаклаза среди выделений биотита и между его 
спайными листочками). 

Вокруг золотосодержащих трещинок в олигоклазе наблюдается его 
тонкая калишпатизация. Калиевый полевой шпат, замещающий олиго-
клаз, обогащён барием (до 1,6 мас. %), что свидетельствует о барий-ка-
лиевой специфике золотообразующих растворов.  

Кроме мономинеральных выделений, высокопробное золото образует 
сростки с рудными минералами – теллуридами и сульфотеллуридами Ві 
и Pb, Se-содержащим теллуридом висмута (Se – до 4 мас. %), самород-
ным висмутом, висмутином, поздними пирротином и халькопиритом. 
Не обнаружено его совместных выделений с галенитом. 

Золото средней и низкой пробности образует сростки и совместные 
скопления отдельных зёрен с самородным висмутом, теллуридами Bi и 
галенитом. Совместных выделений с висмутином не зафиксировано. 

Анализ взаимоотношений видимого самородного золота разной проб-
ности между собой и с другими рудными минералами свидетельствует о 
его принадлежности к единой (главной продуктивной) минеральной па-
рагенетической ассоциации – пирротин-халькопирит-галенитовой с ви-
димым самородным золотом, теллуридами и сульфотеллуридами висмута 
и свинца, висмутином и самородным висмутом. На основании взаимо-
отношений видимого золота и парагенных ему рудных минералов мож-
но предположить постепенное выделение золота разной пробности в 
пределах единой ступени минералообразования (в понимании Н. Пет-
ровской [2]). 
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При изучении кимберлитов незаслуженно малую роль отводят иссле-

дованию цементирующей массы, которая обычно представлена либо 
субмикроскопическим серпентином, либо пелитоморфным карбонатом, 
либо стекловатым веществом. Многие исследователи считают, что и 
серпентин цемента представляет собой апостекло, хотя в свежем виде 
его никто никогда не описывал. Стекла также нет в обломочном мате-
риале кимберлитов. Поэтому очень важно получить ответ на вопрос о 
возможности возникновения вулканического стекла в процессе “про-
стрела” пород земной коры и внедрения в них кимберлитовой магмы.  

Одни исследователи считают, что основой стекла являются кристал-
литы (то есть участки с упорядоченной структурой), другие – что стекло 
состоит из беспрерывной беспорядочной сети, в связи с чем его внут-
ренняя энергия больше, чем в кристаллическом веществе. Последняя 
теория удовлетворительно объясняет многие свойства стёкол.  

В целом в стёклах, во-первых, существует ближняя упорядоченность 
и нет дальней, во-вторых, – превалирует один из мотивов ближнего по-
рядка, обладающий определенным составом. В условиях образования 
самих стёкол соединения между кристаллами осуществляются между 
атомами одинаково, отличается только размер кристаллов (микролитов) 
и кристаллитов. Более мелкие частицы имеют размер элементарных 
ячеек и отдельных полиэдров (SiO4)4– и (AlO4)5–. Преобразование стекла в 
кристалл сопровождается уменьшением объёма.  

В природных стёклах, приуроченных к основным и ультраосновным 
породам, содержится мало магнезии из-за химических свойств самого 
магния и влияния его на ход кристаллизации магмы. Оксид магния яв-
ляется своего рода затравкой, возникающей по мере охлаждения рас-
плава; его появление обусловлено сближением, в первую очередь, кисло-
рода с магнием, что связано со свойствами атомов магния. Выделение 
MgO делает расплав более богатым остальными породообразующими 
компонентами – щелочами, известью и кремнеземом, из которых в за-
висимости от РТ-условий могут кристаллизоваться монтичеллит, пиро-
ксен или образоваться стекло, химический состав которого не будет   
соответствовать исходной ультраосновной магме.  

Стеклообразованию в процессе консолидации магмы в подобных ус-
ловиях может содействовать железо; благодаря изменению его валент-
ности происходит определённая дестабилизация процесса упорядочен-
ности ионов и образования кристаллического вещества. При избытке в 
остаточном расплаве железа стекло может возникнуть и при сравни-
тельно небольшом содержании кремнезёма; как результат, образуется 

 38 

mailto:nnzinchuk@rambler.ru


 

 39 

другой его вид, который обладает более низкой твердостью, заметной 
растворимостью в кислотах и более низкой температурой плавления.  

В процессе кристаллизационной дифференциации любой магмы, ко-
торая содержит определённое количество воды (независимо от стадии 
консолидации), появляются многоводные, преимущественно аморфные 
образования. Обычно их называют коллоидными минералами и описы-
вают под разными названиями: палагонит, гизингерит, хлорофеит и др. 
Эти минералы возникают в процессе эволюции расплава на глубине, 
при излиянии его на дневную поверхность (особенно в водные бассей-
ны, на ледяную поверхность) или внедрении в какие-либо породы. Наи-
более характерны подобные образования для основных пород.  

Например, палагонит – это совокупность богатых водой аморфных 
или слабо окристаллизованных образований, которые возникли при   
охлаждении богатого водой расплава и в период формирования магма-
тического тела; они ведут себя, как флюидонасыщенная жидкость. Па-
лагонит ассоциирует со стеклом, а в слабо раскристаллизованных поро-
дах занимает место стекла. В стекле он находится в виде включений 
округлой формы с резкими границами. Глобулы палагонита в стекле од-
нородные изотропные или слабо анизотропные, а также концентриче-
ски-зональные. К палагониту иногда бывают приурочены рудные мине-
ралы и апатит. Палагонит нередко имеет вид сморщенного при усыха-
нии гелеобразного вещества с системой трещин, которые разбивают его 
на полигональные участки. Считают, что палагонит и гизингерит явля-
ются аморфными минералами, представляющими затвердевший сили-
катный гель, возникший вследствие сближения и взаимодействия меж-
ду собой кристаллитов.  

К постмагматическим преобразованиям кимберлитов относятся из-
менения магматических пород в пневматолитово-гидротермальную ста-
дию метаморфизма. Верхней температурной границей считают 600 °C – 
это температура, при которой от магматического расплава отщепляется 
флюид; нижней границей можно условно считать температуру кипения 
воды, хотя некоторые минералы возникают и при более низкой темпе-
ратуре. В этом интервале сформировались все основные вторичные ми-
нералы, в первую очередь – главный минерал кимберлитов – серпентин.  

Наряду с автометаморфическими процессами, которые протекают в 
обстановке, близкой к изохимической, в кимберлитовых телах довольно 
широко распространён метасоматоз (автометасоматоз): например, хло-
ритизация слюд и полевых шпатов ксенолитов, которая сопровождается 
выносом щелочей и кальция. В случае бруситизации оливина происхо-
дит вынос кремнезёма, оталькование серпентина связано с поступлени-
ем SiO2, а окварцевание серпентина – с выносом всех остальных компо-
нентов. К метасоматическим процессам также относится замещение 
серпентином карбонатов и наоборот – замещение карбонатом силика-
тов. Главным реагентом в этих процессах является вода, причём важ-
нейшую роль играет степень её диссоциации на Н+ и ОН–, то есть рН 
раствора (этот показатель в значительной мере определяется количест-
вом в растворе сильных оснований – Na, K, Ca и др.).  



В зависимости от конкретных условий фиксируют “перекрытие” зна-
чений температуры образования высокотемпературных минералов. По-
скольку остаточный расплав не обогащается магнезией, то серпентин 
образуется в основном из оливина. Определённое количество магнезии 
накапливается в карбонатах, в частности, в ксенолитах доломита.  

Следовательно, прежде чем возникнет серпентин, должен разрушить-
ся оливин – как наименее устойчивый из силикатов и наиболее распро-
странённый. Серпентины из псевдоморфоз и цементирующей массы, а 
также выделения серпофита имеют первичное коллоидное образование; 
со временем коллоиды преобразовывались в гель, который кристаллизо-
вался. Об этом свидетельствуют трещины синерезиса, разбивающие за-
твердевший гель на полигональные фигуры. В низкотемпературных 
разностях серпофита эти трещины сохранились, а в псевдоморфозах 
вместо них появились агрегаты из параллельно-чешуйчатых индивидов, 
которые образовали секториально гаснущую структуру (обычно она воз-
никает в процессе быстрого роста множества кристаллов с четырех сто-
рон). Рост заканчивается в центре или на определенном расстоянии от 
него, поскольку напряжение было снято не полностью и порода в целом 
находилась под давлением. Во многих случаях петельчатая структура 
также имеет элементы секториальной. Слепые прожилки в срезе шлифа 
выглядят как ленты, объединённые в каркасно-петельчатое образова-
ние. Агрегаты из субмикроскопических индивидов псевдоморфоз пере-
кристаллизованы чаще, чем выделения серпофита, количество которого 
в кимберлитовых телах кверху увеличивается. Причиной тому является 
уменьшение общего (статического) давления пород в верхних горизонтах 
кимберлитовых трубок.  

Итак, сформировавшийся в процессе кристаллизационной диффе-
ренциации остаточный расплав-раствор базитов и ультрабазитов не 
обогащён, как считают некоторые исследователи, магнезией, а сложен 
преимущественно железом и кремнезёмом.  

Образование палагонита нельзя объяснить только гидратацией вулка-
нического стекла, пусть даже сильно железистого, поскольку в подобных 
случаях обычно происходит гидролиз и возникает кристаллическая фа-
за, представленная смектитом – монтмориллонитом, железистым сапо-
нитом или нонтронитом.  

Появление аморфной фазы может быть связано с процессом быстрого 
выпадения геля из раствора с последующим его высыханием. Доказа-
тельством могут быть состав и форма размещения палагонита, а также 
близкого к нему гизингерита, который встречен не только (и не столько) 
в базальтах, но и в габбро, и даже в метаморфических образованиях. 
Возникновение аморфных веществ, основу которых составляют кри-
сталлиты слоистых силикатов, возможно при низком давлении.  
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Выветривание – это глобальный процесс физико-химического преоб-

разования пород в субаэральных, а также субаквальных условиях. Вы-
ветривание затрагивает практически все породы, слагающие верхнюю 
оболочку Земли, – изверженные, метаморфические и осадочные (вклю-
чая карбонатные и хемогенные). Наиболее четкие закономерности про-
цесса можно наблюдать в профилях выветривания алюмосиликатных 
пород, особенно изверженных; отдельным их разностям присуща четкая 
контрастность как по химическому составу, так и по минералогических 
особенностям.  

Однако для выяснения некоторых частных вопросов минералогии кор 
выветривания (КВ) при сравнительном анализе различных типов элю-
виальных продуктов весьма важные данные можно получить и при   
изучении КВ на осадочных породах.  

Механизм гипергенного преобразования различных гипогенных ми-
нералов определяется их структурными особенностями.  

Например, минералы островной структуры (оливин), как и цепочеч-
ной (пироксены), ленточной (амфиболы) и каркасной (полевые шпаты), в 
процессе выветривания подвергаются последовательному растворению. 
А слоистые силикаты (слюды, в меньшей степени – хлориты и минералы 
группы серпентина) в зоне гипергенеза испытывают различные твердо-
фазные трансформации, в результате чего из первичных минералов 
возникают новые, вторичные минералы.  

Породы со слюдистыми минералами (например, терригенно-карбо-
натные отложения PZ1 Сибирской платформы) содержат в нижней зоне 
профиля выветривания диоктаэдрическую гидрослюду (b = 0,900 нм) в 
виде смеси политипных модификаций 1М и 2М1 (1М > 2М1), триоктаэд-
рический хлорит (b = 0,922 нм) и серпентин (b = 0,935 нм). На этих от-
ложениях развиты доверхнепалеозойская и донижнеюрская КВ.  

Наиболее преобразованы исходные породы в КВ средне-позднетриа-
сового времени. В частности, в средней зоне КВ совсем нет хлорита и 
серпентина. Существенно деградирована гидрослюда 1М (как менее  
устойчивая, по сравнению с 2М1): в её структуре значительно увеличи-
вается количество разбухающих слоёв, а политип 2М1 остается относи-
тельно стабильным.  

Как результат, появляется монтмориллонит-гидрослюдистое смешан-
нослоистое образование, в котором сначала количество разбухающих 
пакетов составляет менее 40 %, а в верхней зоне их уже более 40 %. 
Вследствие весьма низкого совершенства структуры этой фазы она бы-
стро подвергается деструкции в кислой среде, свойственной верхней 
зоне КВ; из образующихся продуктов возникает структурно полубеспо-
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рядочный каолинит. Поэтому содержание гидрослюды 1М к верхам 
профиля резко снижается (2М1 > 1М).  

На многих кимберлитовых трубках древних платформ есть остаточ-
ная древняя КВ, которая обычно находится на стадии начальной гидра-
тации и частичной перекристаллизации первичных минералов, а также 
выщелачивания наименее устойчивых компонентов. Особенности веще-
ственного состава и физико-механических свойств пород в таких разре-
зах нередко позволяют достаточно надёжно выделять определенную зо-
нальность.  

Изученные нами разновидности ультраосновных пород – кимберлиты 
Сибирской платформы – сложены агрегатами серпентина из слоёв типа 
А и В (b = 0,929 нм) и кальцита с рассеянными выделениями магнетита, 
разнообразными псевдоморфозами по оливину и переменным количест-
вом вкрапленников флогопита.  

В нижней зоне КВ таких пород содержатся также примеси хлорита   
(b = 0,920 нм), сепиолита, ди-триоктаэдрического Mg-Fe3+-монтморилло-
нита (b = 0,905 нм) и гидрослюды 1М (b = 0,900 нм). Гидрослюда ассо-
циирует с монтмориллонит-гидрослюдистыми смешаннослоистыми об-
разованиями, которые являются, в основном, продуктами частичной 
диоктаэдризации флогопита.  

В средней зоне КВ количество гидрослюды постепенно увеличивается, 
а серпентин сложен только слоями А. Одновременно с этим резко воз-
растает содержание Mg-Fe-хлорита, его разновидности, близкой к собст-
венно Mg-хлориту, и Mg-Fe3+-монтмориллонита.  

Смешаннослоистой фазе в обеих частях разреза присуща тенденция к 
упорядоченному чередованию преобладающих неразбухающих пакетов 
с подчиненными разбухающими.  

Сравнительный анализ рассмотренных КВ свидетельствует, что в 
формировании элювиальных продуктов, наряду с минералогическими 
особенностями исходных пород и гидрогеохимическими условиями сре-
ды, важное значение имеют и три таких фактора:  

1) степень структурной упорядоченности первичных минералов;  
2) унаследованность этих свойств вновь возникающими фазами;  
3) универсальность процесса преобразования гипогенных минералов 

и образования гипергенных в профилях КВ, развитых на различных по-
родах.  

Успешное использование этих трёх положений для объективного    
выявления закономерностей зонального строения КВ может основы-
ваться только на комплексных оптико-электронно-микроскопических и 
структурно-кристаллохимических исследованиях. Такая методология по-
зволяет дифференцировать на структурном уровне одни и те же разно-
видности первичных минералов, а также идентифицировать вторичные 
слоистые силикаты, которые могут различаться характером заселения 
октаэдрических позиций в их структуре, способом взаимного наложения 
отдельных силикатных слоев или их политипией.  
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Важное прикладное значение имеют макрооднородные элювиальные 
толщи в верхних частях диатрем, где микроотдельность также может 
быть зональной.  

Унаследованность первичных свойств новыми гипергенными фазами 
позволяет объективно оценивать структурно-кристаллохимическую при-
роду возникающих вторичных продуктов и их генетическую связь с ис-
ходными минералами, что имеет важное научное и практическое зна-
чение.  

Это относится и к обнаруженным кристаллохимическим аспектам 
возникновения и изменения породообразующих минералов, а также по-
следовательности преобразования некоторых (особенно железосодержа-
щих) минералов кимберлитов на разных стадиях гипергенного процесса.  

Элювиальные толщи в верхних частях диатрем образовались в усло-
виях гумидного климата и повышенной трещиноватости вмещающих 
пород. В процессе выветривания в таких трещиноватых частях и на 
контактах возникали карстовые формы, впоследствии заполненные пе-
реотложенным материалом, в том числе кимберлитовым. В целом кора 
выветривания является перемещённой (формация переотложения КВ); 
обломочные терригенные отложения формировались около конкретных 
кимберлитовых диатрем в диагенетическую стадию оторвано от общего 
процесса выветривания.  

Установленные нами закономерности изменения различных минера-
лов в качестве типоморфных признаков можно успешно использовать 
для определения степени выветрелости кимберлитов и концентрации 
переотложенного кимберлитового материала в осадочных толщах.  

Характерны различные особенности концентрации и распределения 
переотложенного материала древних КВ в отложениях вулканогенной, 
терригенно-карбонатной и терригенной формаций на стадиях седимен-
то- и литогенеза, а также диа- и катагенеза. Зафиксирован и различный 
характер изменения вулканогенного (в том числе выветрелого) материа-
ла в процессе его переноса и накопления в субаквальных условиях, мор-
ских, пресных водоёмах и опреснённых участках морских бассейнов.  

Свойства глинистых минералов в отложениях терригенной формации 
обусловлены различными особенностями осадконакопления.  

Отложения платформенной субформации связаны с переотложением 
в относительно спокойных гидрологических условиях продуктов глубо-
кого химического преобразования различных пород и минералов в КВ.  

В отличие от этого, осадконакопление геосинклинальной субформа-
ции происходит вследствие интенсивного размывания и переотложения 
изменённого физическими процессами материала, что необходимо учи-
тывать при проведении прогнозно-поисковых работ на алмазы. 
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Юріївське родовище розташоване на північному сході Компаніївсько-
го рудного поля, у східному висячому крилі Кіровоградського розлому. 
Родовище приурочене до східного екзоконтакту Новоукраїнського грані-
тоїдного масиву з палеопротерозойськими гнейсами чечеліївської світи 
інгуло-інгулецької серії [1–3].  

Вмісними породами є біотитові гнейси з гранатом, графітом, кордіє-
ритом і будини скарноїдів [2], незначно поширені апліто-пегматоїдні 
граніти. Рудовмісна товща метаморфізована за умов амфіболітової фації 
й частково гранітизована [1, 2]. Золоторудна мінералізація приурочена 
до лінійних зон окварцювання й метасоматозу. Юріївське родовище на-
лежить до золото-кварцової формації з шеєлітом та убогою сульфідною 
мінералізацією [3]. Основними рудними мінералами є самородне золото, 
пірит, піротин, халькопірит, арсенопірит, льолінгіт, сфалерит, галеніт, 
марказит, мальдоніт, самородний бісмут [3]. 

У межах родовища по рудоносних породах кристалічного фундаменту 
повсюдно розвинута кора звітрювання (КЗ) потужністю 20–40 м. Кора 
звітрювання по гнейсах площинна, видовжена в північно-східному на-
прямі. Зональність КЗ така (знизу догори): зона дезінтеграції й вилуго-
вування; зона початкового гідролізу; зона кінцевого гідролізу та окис-
нення. Потужність окремих зон невитримана. 

Сульфіди материнських порід у зоні гіпергенезу руйнуються, і золото 
та його елементи-супутники переходять у гідрогенну форму й мігрують у 
профілі КЗ з утворенням аномалій на геохімічних бар’єрах у профілі 
елювію. Руйнування й перетворення мінералів-концентраторів золота і 
срібла відбувається практично в усіх зонах елювію, тому в кожній зоні є 
джерело міграційно-здатних елементів. 

На поверхні зон КЗ наявні незначні локальні підняття і порівняно    
більша западина, яка в зоні кінцевого гідролізу й окиснення переходить 
у два зниження, що виявлені в рельєфі слабше. Аномалії золота в зоні 
дезінтеграції й вилуговування майже збігаються з такими зниженнями і 
є ніби їхнім продовженням у материнських породах (див. рисунок, а). У 
зоні початкового гідролізу аномалії золота зміщені і просторово не збі-
гаються з аномаліями в зоні, яка залягає нижче. У зоні кінцевого гідролі-
зу й окиснення аномалія золота просторово збігається з аномалією в під-
стильній зоні, і з’являється ще одна незначна аномалія. 

Срібло в зоні дезінтеграції й вилуговування та початкового гідролізу 
утворює дві контрастні аномалії, які просторово збігаються (див. рису-
нок, б). У зоні кінцевого гідролізу й окиснення наявна площинна рівно-
мірна аномальна зона срібла.   
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а б 

Розподіл золота (а) і срібла (б) у зонах кори звітрювання (знизу догори) –  
дезінтеграції й вилуговування, початкового гідролізу  

та кінцевого гідролізу й окиснення. 

Отже, поведінка золота і срібла у профілі КЗ відрізняється. Їхні шляхи 
міграції (і концентрація) у різних зонах елювіальної товщі то однакові, то 
різні. У зоні дезінтеграції й вилуговування аномалії золота і срібла прос-
торово збігаються, у зоні початкового гідролізу – не збігаються, у зоні 
кінцевого гідролізу й окиснення – збігаються тільки зрідка. 
 
1. Месторождения золота в гнейсовых комплексах докембрия Украинского 

щита / [Г. М. Яценко, А. К. Бабынин, Д. С. Гурский и др.]. – Киев : Геоин-
форм, 1998. – 256 с.  

2. Металлические и неметаллические полезные ископаемые Украины. Т. 1. 
Металлические полезные ископаемые / [Д. С. Гурский, К. Е. Есипчук,        
В. И. Калинин и др.]. – Киев ; Львов : Центр Европы, 2005. – 785 с.  

3. Фомин Ю. А. Рудные минералы Юрьевского месторождения золота /         
Ю. А. Фомин, Л. П. Заборовская, Е. Е. Лазаренко // Доп. НАН України. – 
2004. – № 2. – С. 142–146. 
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Лужні породи, очевидно, є найбагатшими на різноманітні мінерали 

кристалічними породами Землі. Особливо різноманітна мінералогія аг-
паїтових та ультраагпаїтових лужних порід. Агпаїтові різновиди порід в 
Україні поширені достатньо обмежено (окремі диференціати нефеліно-
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вих сієнітів Октябрського, Малотерсянського та Покрово-Кириївського 
масивів), проте їхній внесок у мінералогію таких рідкісних металів, як 
Zr, Nb, REE, Sr, достатньо вагомий. Крім того, деякі лужні метасоматити 
Східного Приазов’я містять низку мінералів, притаманних агпаїтовим 
лужним породам. Огляд цих мінералів ми виконали раніше [2, 4], а та-
кож під час Восьмих наукових читань імені акад. Є. Лазаренка [5].  

Останнім часом ми досліджували за допомогою мікрозондового аналі-
зу мінерали з маліньїтів Покрово-Кириївського та сієнітів Малотерсянсь-
кого масивів. Зазначимо, що загалом мінералогію маліньїтів вивчено 
дуже слабко через їхню дрібнозернистість та складні взаємні проростан-
ня мінералів.  

Завдяки виконаним мікрозондовим дослідженням уперше проаналі-
зовано породоутворювальні (Са-Na-піроксени серії діопсид–геденбергіт–
егірин, калішпат, амфіболи, Mg-Fe-слюди серії флогопіт–аніт–сидерофі-
літ, нефелін, содаліт, канкриніт, вишневіт, титаніт, цеоліти) та акцесорні 
(стронціаніт, бурбанкіт-Sr, бастнезит-La, бастнезит-Се, апатит, бритоліт, 
пірофаніт, катаплеїт, ніоботитанати, ніобати) мінерали цих порід. Серед 
них виявлено такі нові для України види й різновиди мінералів:  
 збагачені калієм (до 4,0 % К2О) Са-Na-амфіболи серії рихтерит–рибе-

кіт–арфведсоніт; 
 залізовмісний нефелін (до 3,6 % FeO); 
 Sr-апатит (20 % SrO); 
 високоманґановий (до 9,0 % MnO) та високотитанистий (до 17 % 

ТіО2) магнетит; 
 REE-ніоботитанати групи ешиніту.  

Уперше детально досліджено гетценіт (Са-ринкіт) з описуваних порід. 
У ньому наявні численні включення інших мінералів. Раніше хімічним 
аналізом визначено склад цього мінералу з більш лейкократових нефелі-
нових сієнітів Покрово-Кириївського масиву [1], у яких Са-ринкіт є до-
сить однорідним і без включень інших мінералів. 

Під час досліджень з’ясовано, що кристалізація мінералів рідкісних 
елементів (REE, Sr, Nb, Zr) у маліньїтах відбувалася, головно, на пізньо-
магматичному етапі формування цих порід. Первинні мінерали рідкіс-
них елементів представлені гетценітом і Sr-апатитом (у середньому   
близько 20 % SrO), частково – бритолітом. Звичайно мінерали рідкісних 
елементів наявні разом із цеолітами, флюоритом, пізніми високозалізис-
тими слюдами в мікроскопічних міаролоподібних агрегатах, які містять-
ся, головно, у гетценіті. Такі міаролоподібні виділення (у яких концент-
рувались Sr, REE, Nb i Zr) подібні до мінеральних виповнень у пегмати-
тах агпаїтових нефелінових сієнітів Хібінського масиву, де відомі подібні 
мінерали, у тім числі Sr-апатит і гетценіт (Са-ринкіт) [3]. 

У досліджуваних маліньїтах достатньо високий коефіцієнт агпаїтності 
– 1,15–1,20 (навіть дещо вищий, ніж у лужних породах Хібінського ма-
сиву). Вони мають усі ознаки агпаїтових фельдшпатоїдних (з нефеліном 
і содалітом) порід, у процесі формування яких кристалізуються такі вла-
стиві цим породам мінерали, як лужні піроксени й амфіболи, Са-ринкіт, 
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Sr-апатит, REE-Na-Sr-карбонати (бурбанкіт), Mn-Ti-магнетит, Na-REE-
ніоботитанати. 

Уперше проаналізовано зростки калієвого й натрієвого астрофіліту із 
жильних сієнітів Малотерсянського масиву. У них виявлено включення 
дзиньшадзіанжиту (jinshajiangite). У нефелінових сієнітах цього масиву 
вивчено енігматит і низку інших мінералів.  

Серед лужних порід України відомі певні різновиди (наприклад, гро-
рудити Східного Приазов’я) з високим вмістом Nb, Zr, REE, Y, проте мі-
нералів-концентраторів цих елементів поки не виявили. Є підстави спо-
діватися, що майбутні мікрозондові дослідження лужних порід дадуть 
змогу відкрити нові для України мінеральні різновиди або й нові види 
мінералів. 
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Девонський Покрово-Кириївський масив розташований у зоні зчлену-
вання Приазовського мегаблока Українського щита зі складчастою стру-
ктурою Донбасу. Масив складений сублужними й лужними породами: 
піроксенітами, верлітами, габро, маліньїтами, нефеліновими і псевдо-
лейцитовими сієнітами та їхніми дайковими аналогами.  

Клінопіроксени є головними фемічними мінералами майже всіх типів 
порід масиву – від найбільш меланократових і ранніх диференціатів 
(сублужних піроксенітів, перидотитів, габро) до нефелінових сієнітів та, 
імовірно, грорудитів. Незважаючи на достатньо задовільну вивченість 
різних типів порід масиву, піроксени з них досліджено фрагментарно.  
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Ми вперше детально вивчили клінопіроксени з маліньїтів і сублужних 
дайкових габроїдів за допомогою мікрозондового аналізу.  

Хімічний склад мінералів з маліньїтів визначали за допомогою: раст-
рового електронного мікроскопа JSM-6700F, обладнаного енергодиспер-
сійною системою для мікроаналізу JED-2300 (JEOL, Японія) в ІГМР імені 
М. П. Семененка НАН України, аналітик О. Вишневський (нормування 
до 100 %); растрового електронного мікроскопа РЕММА-202, обладнано-
го енергодисперсійним рентгенівським спектрометром Link systems у 
лабораторії ННІ “Інститут геології” КНУ імені Тараса Шевченка, аналітик 
О. Митрохин (нормування до 100 %); рентгенівського мікроаналізатора 
JXA-733 (JEOL, Японія) в ІГМР імені М. П. Семененка НАН України, ана-
літик Л. Канунікова. 

У дайкових габроїдах виявлено три головні форми виділення піроксе-
нів: ідіоморфні зональні вкраплення, мікроліти і розеткоподібні зростки 
тонких витягнутих кристаликів. Такі кристалики більше характерні для 
слабко розкристалізованих та ендоконтактових гартівних фацій дайко-
вих порід. Зональність вкраплень достатньо різноманітна, частіше вияв-
лені зони росту середньої ширини. Оскільки породи вже перших інтру-
зивних фаз мають підвищену лужність, то піроксени в них представлені 
висококальцієвими різновидами. У дайкових сублужних габроїдах і авгі-
титах піроксени збагачені титаном (TiO2 – до 5,1 %) та алюмінієм (Al2O3 – 
до 6,6 %) і представлені титанистими салітами, тоді як у повнокриста-
лічних перидотитах, піроксенітах і габро клінопіроксени належать до 
діопсид-салітів з помірним або низьким вмістом TiO2 (до 2,4 %) та Al2O3 
(до 3,0 %). У піроксенах з дайкових порід визначено чітку позитивну 
кореляцію між вмістом TiO2 і Al2O3. 

Найрізноманітнішими за хімізмом виявилися піроксени маліньїтів. 
Клінопіроксени наявні у вигляді фенокристів і мікролітів. Фенокристи 
представлені ідіоморфними зональними кристалами розміром до 1–       
3 мм, центральна частина (ядро) яких складена безбарвним або корич-
нювато-рожевуватим у шліфах діопсидом. Зовнішня оболонка й мікролі-
ти мають яскраве трав’яно-зелене забарвлення. За хімічним складом 
клінопіроксени відповідають егірін-салітам (оболонки фенокристів) та 
діопсид-геденбергіт-акмітам (мікроліти). Ядра фенокристів за хімічним 
складом подібні до клінопіроксену з піроксенітів і верлітів або навіть 
наближаються до піроксенів з дайкових сублужних габроїдів. У най-
більш магнезіальних різновидах ядра містять 0,9–1,97 % TiO2 та 1,05–
2,78 % Al2O3. У фенокристах з діопсидовим ядром оболонка має склад 
егірин-діопсиду з акмітовим міналом. У мікролітах вміст акмітового мі-
налу становить 45–60 %.  

Загалом визначено, що зі зростанням залізистості піроксенів підви-
щується їхня лужність (від 12–14 до 70, рідше 75 % акмітового міналу) 
та зменшується титанистість і глиноземистість, хоча діопсидовий мінал 
у всіх випадках переважає над геденбергітовим. У мікролітах вміст і 
TiO2, і Al2O3 становить близько 1 %, хоча TiO2 > Al2O3. Залежності між 
вмістом TiO2 і Al2O3 та Na2O у збагачених і багатих на акмітовий мінал 
піроксенах маліньїтів не виявлено. Низька глиноземистість лужних піро-
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ксенів зумовлена високою лужністю маліньїтів (коефіцієнт агпаїтності 
перевищує одиницю), тоді як повсюдна наявність підвищеного вмісту 
титану відображає загальну високу титанистість Покрово-Кириївського 
масиву, у якому значно поширені рудні ільменіт-титаномагнетитові пі-
роксеніти.  

Зазначимо ще про підвищений вміст MnO (до 1,4 %) у лужних піро-
ксенах маліньїтів, що зумовлено високою лужністю порід (у піроксенах з 
сублужних піроксенітів і верлітів вміст MnO становить 0,1–0,2 %). Крім 
того, у більш лужних піроксенах маліньїтів часто фіксують ванадій – до 
0,44 % V2O3. 

Виявлена еволюція складу піроксенів зумовлена зміною лужності роз-
плавів та швидкістю їхньої кристалізації. На завершальних етапах фор-
мування масиву кристалізувались пересичені лугами нефелінові сієніти з 
характерними акцесорними мінералами – гетценітом, збагаченим нат-
рієм титанітом, Sr-апатитом. Зміна складу піроксенів у породах Покро-
во-Кириївського масиву відбувалась узгоджено з еволюцією хімічного 
складу порід. 

Хімічний склад клінопіроксенів еволюціонував від титанистого діоп-
сид-саліту (так званого титанистого авгіту) через натрієвий (егіриновмі-
сний) саліт до різновидів ізоморфної серії діопсид–геденбергіт–акміт у 
напрямі від сублужних перидотитів, піроксенітів і габро через маліньїти 
до нефелінових сієнітів (ювітів). 
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Покрово-Кириївський масив розташований у зоні зчленування     

Приазовського мегаблока Українського щита зі структурою складчастого 
Донбасу. Масив поліфазовий, складений з декількох менших масивів 
(інтрузій) – піроксенітів, габро, маліньїтів, нефелінових сієнітів, а також 
сублужних базальтоїдів та їхніх дайкових аналогів. Хімічний склад міне-
ралів з маліньїтів остаточно не визначено через складні їхні зрощення з 
іншими мінералами, наявність у них численних включень і, як наслідок, 
неможливість виділення мономінеральних фракцій для хімічного аналі-
зу. Ми виконали детальні дослідження хімічного складу амфіболів із ма-
ліньїтів та ксеноліту з цих порід із залученням мікрозондового аналізу. 
Оглядовий опис маліньїтів Покрово-Кириївського масиву та їхніх поро-
доутворювальних мінералів наведено у нашій праці [1]. 
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Мікрозондові аналізи мінералів з маліньїтів виконано в Інституті гео-
логії і мінералогії СВ РАН (м. Новосибірськ) за допомогою сканувального 
електронного мікроскопа MIRA 3 LMU (Tescan Ltd), оснащеного систе-
мою мікроаналізу INCA Energy 450 XMax-80 (Oxford Instruments Ltd), 
аналітик В. Шаригін. Отримано зображення у зворотно-розсіяних елект-
ронах (BSE) та карти розподілу елементів для мінеральних асоціацій, а 
також виконано кількісний аналіз мінералів. Застосовували енергодис-
персійний спектрометр (EDS-метод), умови аналізу: прискорювальна 
напруга – 20 кВ, струм електронного пучка – 1,5 нА, час набору спектрів 
– 20 с. Як взірці порівняння для більшості елементів використовували 
прості хімічні сполуки й метали: SiO2 (Si, O), Al2O3 (Al), діопсид (Mg, Ca), 
альбіт (Na), ортоклаз (K), Ca2P2O7 (P), BaF2 (Ba, F), пірит (S), CsRe2Cl6 (Cs, 
Cl), Ti, Fe, Mn, Zn та ін. Для кількісної оптимізації (нормування на струм 
зонда та калібрування спектрометра за енергією) використовували ме-
талевий Co. Крім того, мінерали аналізували за допомогою растрового 
електронного мікроскопа JSM-6700F, обладнаного енергодисперсійною 
системою для мікроаналізу JED-2300 (“JEOL”, Японія), в Інституті геохі-
мії, мінералогії та рудоутворення імені М. П. Семененка НАН України, 
аналітик О. Вишневський (нормування на 100 %). 

Амфіболи з маліньїтів представлені великими зернами неправильної 
форми зі звивистими межами; вони насичені численними пойкілітовими 
вростками нефеліну, рідше – інших мінералів. Наявність цих вростків 
надає мінералу стільникового або скелетного вигляду. Амфібол плео-
хроює в світлих тонах від коричнювато-зеленого до блакитно-сірого. На 
деяких ділянках породи простежено явно вторинний амфібол, що утво-
рився по клінопіроксену. 

Амфібол ксенолітів, представлений середніми й великими зернами 
неправильної форми, поширений нерівномірно. У центральній частині 
ксеноліту ним складені овальні скупчення; амфібол безбарвний, серед-
ньо-дрібнозернистий, насичений пойкілітовими включеннями титано-
магнетиту. Натомість амфібол, сформований на межі маліньїту й ксено-
літу, яскравий блакитно-сірий. 

У маліньїтах Покрово-Кириївського масиву амфіболи належать до   
Ca-Na-групи і представлені магнезіальними (Mg-рихтерит у суттєво фло-
гопітовому ксеноліті) та магнезіально-залізистими різновидами (проміж-
ні між рихтеритом і рибекіт-арфведсонітом). Магнезіально-залізисті ам-
фіболи розсіяні в основній масі маліньїтів, трапляються їхні дрібні й мі-
кроскопічні включення в піроксенах і Sr-апатиті. Амфіболи з ксеноліту 
та основної маси маліньїтів суттєво відрізняються за залізистістю: у   
перших вона становить 0,04–0,15, у других – 0,38–0,52. Значення луж-
ності амфіболів обох груп перекриваються: лужність амфіболів із ксено-
літу становить 2,0–2,2, із маліньїтів – 2,1–2,8. Власне лужних безкальціє-
вих амфіболів у маліньїтах не виявлено. Вміст СаО в амфіболах із ма-
ліньїтів становить 2,8–5,4 %, із ксеноліту – 6,8–6,9 %. Зазначимо, що Ca-
Na-амфіболам маліньїтів притаманний підвищений вміст калію (до 3,9 % 
К2О), порівняно з подібними амфіболами інших порід Українського щита 
– фенітів, кімберлітів і лампроїтоподібних утворень. Досліджувані Ca-Na-
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амфіболи асоціюють з низькоглиноземистими слюдами (флогопіт, тетра-
флогопіт) і проміжними між діопсидом та егірином Na-Ca-піроксенами. 

Можна припустити, що під час кристалізації амфіболів у маліньїтах 
кристалізація піроксенів сповільнювалася або й припинялася з розривом 
хімічного складу піроксенів в інтервалі з умістом Na2O 1,0–3,5 %, як це 
характерно для багатьох лужних порід [2]. 
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Покрово-Кириївський масив розташований на північно-східній   

окраїні Приазовського мегаблока Українського щита, у зоні його зчлену-
вання зі складчастою структурою Донбасу. Маліньїти – одна з лужних 
складових цього масиву. Головними породоутворювальними мінералами 
маліньїтів є фельдшпатоїди, серед яких найбільше поширений нефелін 
(близько третини об’єму породи), трапляються содаліт, канкриніт і виш-
невіт.  

Зерна нефеліну, порівняно з іншими породоутворювальним мінера-
лами (піроксени, слюди, амфіболи і навіть содаліт), мають найменший 
розмір – найчастіше до 0,1 мм. Звичайно нефелін утворює ідіоморфні (з 
дещо заокругленими контурами) пойкілітові включення в інших мінера-
лах – калішпаті, слюдах, амфіболах, гетценіті й магнетиті. Рідше пойкілі-
тові включення нефеліну фіксують у фенокристах піроксенів, по краях 
зональних зерен, у поодиноких випадках – у мікролітах. У деяких міне-
ралах нефелін трапляється в мікроскопічних міаролоподібних включен-
нях, які складені з агрегатів пізніших мінералів – цеолітів, стронціаніту, 
бурбанкіту, флюориту, залізної слюдки, інколи REE-ніоботитанатів. 

Хімічний склад нефеліну досі остаточно не вивчено. Це зумовлено 
дрібнозернистою структурою порід та складними проростаннями поро-
доутворювальних і акцесорних мінералів, що унеможливлювало виді-
лення чистих мономінеральних концентратів для хімічного аналізу (го-
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ловного методу визначення складу мінералів на час відкриття цих порід) 
та їхнє петрографічне вивчення попередніми дослідниками [1 та ін.]. 

Ми виконали детальні дослідження хімічного складу нефеліну із залу-
ченням мікрозондового аналізу – за допомогою сканувального елект-
ронного мікроскопа MIRA 3 LMU (Tescan Ltd), оснащеного системою мік-
роаналізу INCA Energy 450 XMax-80 (Oxford Instruments Ltd) (ІГМ СВ 
РАН, аналітик В. Шаригін). Використовували енергодисперсійний спек-
трометр (EDS-метод), умови аналізу: прискорювальна напруга – 20 кВ, 
струм електронного пучка – 1,5 нА, час набору спектрів – 20 с. Для по-
рівняння обрано прості хімічні сполуки й метали: SiO2 (Si, O), Al2O3 (Al), 
діопсид (Mg, Ca), альбіт (Na), ортоклаз (K), Ca2P2O7 (P), BaF2 (Ba, F), пірит 
(S), CsRe2Cl6 (Cs, Cl), Ti, Fe, Mn, Zn та ін. Для кількісної оптимізації (нор-
мування на струм зонда й калібрування спектрометра за енергією) ви-
користано металевий Co.  

За результатами досліджень виділено дві генерації нефеліну: перша 
генерація – рання, до неї належить переважна більшість зерен нефеліну 
маліньїтів; друга генерація – пізніша, трапляється набагато рідше. Не-
фелін першої генерації наявний у вигляді ідіоморфних та субідіоморф-
них пойкілітових включень в інших породоутворювальних мінералах. 
Йому притаманний підвищений вміст заліза – до 3,62 % FeOзаг, що за-
фіксовано численними мікрозондовими вимірюваннями, причому вміст 
заліза зростає від центра зерен до їхніх країв. Нефелін другої генерації 
міститься у мікроскопічних міаролоподібних включеннях. У ньому залізо 
приладом не зафіксовано.  

У нефеліні обох генерацій визначено низький вміст кремнеземистого 
міналу та підвищений – кальсилітового, порівняно з нефеліном із лужних 
порід інших масивів Українського щита. У досліджуваному нефеліні 
практично нема кальцію, а вміст К2О підвищений. Однак можна при-
пускати ще вищий вміст калію в маліньїтах, якщо зважити на наявність 
у них практично чистого калішпату, слюд і збагачених калієм амфіболів. 

Загалом же, якщо не брати до уваги порівняно високий вміст заліза, 
досліджуваний нефелін близький за складом до так званого стандартно-
го нефеліну Морозевича. 

Є підстави припускати, що входження заліза в нефелін першої гене-
рації зумовлено агпаїтовим складом вихідного розплаву, з якого форму-
валися маліньїти Покрово-Кириївського масиву. Агпаїтовий характер 
маліньїтів підтверджений і наявністю в цих породах (крім власне луж-
них піроксенів і амфіболів та низькоглиноземистих слюд) таких специ-
фічних мінералів, як бурбанкіт, гетценіт, катаплеїт, Sr-апатит. 

У деяких масивах лужних порід нефелін містить ексолюційні вклю-
чення егірину [2], чого не виявлено в досліджуваному нефеліні. Це мож-
на пояснити достатньо швидкою (гартівною) кристалізацією маліньїтів, 
про що також свідчать дрібна зернистість основної маси порід та їхня 
пойкілітова структура. 
 
1. Бутурлинов Н. В. Магматизм грабенообразных прогибов юга Восточно-Ев-

ропейской платформы в фанерозое : автореф. дис. на соискание уч. степе-

 52 



 

 53

ни д-ра геол.-мин. наук / Бутурлинов Никодим Васильевич. – Киев, 1979. – 
52 с. 

2. Минералогия Хибинского массива (минералы). Т. 2 / [Е. Е. Костылева-
Лобунцева, М. Н. Боруцкий, М. Н. Соколова и др.]. – М. : Наука, 1978. –    
586 с. 

 
ІЛЬМЕНІТОНОСНІСТЬ  

ЕОЦЕНОВИХ КОНТИНЕНТАЛЬНИХ УТВОРЕНЬ  
У МЕЖАХ НОВОМИРГОРОДСЬКОГО РОЗСИПУ 

 
Ю. Крошко 

 
Інститут геологічних наук НАН України, м. Київ  

Е-mail: tamagoji.79@mail.ru 
 

На північному схилі центральної частини Українського щита (УЩ)   
еоценові континентальні флювіальні утворення залягають на розмитій 
поверхні кристалічних порід, їхній корі звітрювання та давніших осадо-
вих відкладах [1]. Постійні водні артерії еоцену формувалися по ерозій-
но-тектонічних депресіях (Зелено-Табурищенська, Кіровоградсько-Смі-
лянська, Кіровоградсько-Знам’янська, Лебедин-Балакліївська, Олександ-
рівсько-Катеринопільська, Рижанівська, Ротмистрівська, Сердюківська, 
Ташлицька, Тясминська, Юрківська та ін.). Одна частина еоценової гід-
ромережі загалом наслідувала ерозійно-тектонічні депресії більш ранніх 
етапів розвитку УЩ, інша була закладена еоценовими річками в текто-
нічно ослаблених зонах і розломах [3].  

Довжина окремих річкових палеодолин еоцену досягала 150 км, ши-
рина – 18 км [7]. У межах палеодолин фіксують ділянки розширення і 
звуження. Значне розширення палеодолин зумовлене злиттям декількох 
приток або значною міграцією русла по латералі в пухкому субстраті 
елювію чи давніших осадових утворень. У різних частинах депресій роз-
різи еоценових відкладів неоднакові, відрізняються за потужністю, а 
також за повнотою окремих горизонтів [1, 2]. Іноді в осьових частинах 
депресій є значна кількість перезаглиблень ерозійно-тектонічного похо-
дження. Глибина врізу річкових долин становить, зазвичай, 40–60 м [2]. 

Континентальні утворення еоцену представлені алювіальними (мікро-
фації русла, заплав), делювіально-алювіальними, пролювіально-алювіаль-
ними та заплавно-болотними відкладами, які поступово переходять у 
відклади приморської низовини, естуаріїв та мілководного моря. За-
гальна потужність континентальних утворень коливається від 0,2 м на 
схилах депресій до 37 м у їхніх центральних частинах. 

Загалом середньоеоценові континентальні відклади утворюють серед-
ньопалеогенову континентальну, платформну, теригенно-глинисту вуг-
леносну, гумідну, передтрансгресивну субформацію. В її складі трап-
ляються прояви і родовища бурого вугілля, ільменіту, золота, вторинних 
каолінів та вогнетривких каолінових глин.  
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Досліджуваний ільменітовий розсип розташований у 2,15 км на пів-
денний захід від центральної частини с. Чернявка Черкаського р-ну Чер-
каської обл. Ми виконали цифрове структурно-літологічне моделювання 
цього розсипу, яке дало змогу побудувати карти рельєфу поверхні й пі-
дошви бучацьких відкладів, карту потужності бучацьких відкладів    
(рис. 1) і карту розподілу ільменіту в бучацькій товщі (рис. 2).  

 
Рис. 1. Карта потужності бучацьких відкладів. 

 

 
Рис. 2. Карта розподілу ільменіту на ділянці розсипу. 

Потужність ільменітоносних пісків на ділянці розсипу становить 10–
15 м, вміст ільменіту – від 20 до 70 кг/м3, в окремих випадках переви-
щує 100 кг/м3, а в пробі 3580/3 – 192 кг/м3. Середній вміст ільменіту в 
межах розсипу становить 64,2 кг/м3, потужність продуктивного пласта 
– 5,3 м, глибина його залягання – 15,5 м. Ільменіт лейкоксенізований, що 
підтверджено результатами хімічних аналізів (вміст TiO2 – 63,86 %). 

Ми порівняли типоморфні особливості ільменіту й інших мінералів 
(зокрема золота) з еоценового розсипу та апт-нижньоальбських конти-
нентальних відкладів. Згідно з отриманими даними, еоценовий розсип 
сформувався завдяки перемиванню проміжного, нижньокрейдового ко-
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лектора, наслідком чого стали геохронологічна “транзитність” ільменіту 
та його інтенсивніші зміни (більший ступінь обкатаності зерен і лейко-
ксенізація).  
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Район досліджень розташований у центральній частині північно-схід-

ного схилу Українського щита (УЩ), у південній частині Корсунь-Ново-
миргородського плутону. Лебедин-Балакліївська депресія є однією з   
нижньокрейдових річкових палеодолин північно-східного схилу цент-
ральної частини УЩ, які розкриваються в Дніпровсько-Донецьку запа-
дину. Річкова палеодолина виробила своє русло в корі звітрювання кри-
сталічних порід фундаменту і виповнена продуктами перевідкладення 
елювію. Мезозойська кора звітрювання була основним джерелом мате-
ріалу для формування нижньокрейдових континентальних і прибереж-
но-морських відкладів та пов’язаних з ними корисних копалин (рудо-
прояви й родовища ільменіту, бокситів, вторинних каолінів і вогнетрив-
ких глин). Корисні копалини мають просторово-парагенетичний зв’язок 
з петрофондом порід кристалічного фундаменту, їхніми корами звітрю-
вання й тісно пов’язані з певними літофаціями і фаціями. Зокрема, час-
тина промислово значущих розсипів ільменіту сформувалась у верхній 
частині Лебедин-Балакліївської палеодолини.  

Ільменіт чорного кольору, майже незмінений, слабко лейкоксенізова-
ний; його середній вміст у розсипах становить 97,1 %. Хімічні аналізи, 
виконані в лабораторіях тресту “Київгеологія” та Житомирської ГРЕ, за-
свідчили високий вміст у мінералі TiO2 (54,54–57,93 %), незначну кіль-
кість шкідливих домішок і оксиду хрому, що визначає ільменіт як якісну 
сировину для отримання пігментного двооксиду титану [1]. 
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Бірзулівський розсип розташований у 15 км на південний захід від 
м. Новомиргород. Серед кристалічних порід тут найбільше поширені 
лабрадорити і габро-лабрадорити, яким майже скрізь притаманна під-
вищена ільменітоносність. На кристалічних породах фундаменту залягає 
кора звітрювання змінної потужності – від 8 до 36 м. Вона повсюдно 
містить ільменіт, уміст якого нерівномірний: у верхній частині розрізу 
досягає 138 кг/м3 в елювії порід основного складу та  25 кг/м3 – в елювії 
кислих порід (Крошко, 2015).  

Континентальні відклади нижньої крейди повсюди залягають на корі 
звітрювання, яка слугує плотиком для флювіальних відкладів. Уміст іль-
меніту в піщаних алювіальних відкладах нерівномірний, в окремих   
свердловинах коливається від декількох до 343 кг/м3. Вторинні каоліни 
наявні у вигляді невеликих прошарків і окремих лінз, що залягають як 
усередині піщаних відкладів, так і в їхній підошві. Вміст ільменіту у вто-
ринних каолінах досягає 300 кг/м3. Прибережно-морські глауконіт-
кварцові піски нижньої крейди в межах Бірзулівського розсипу пред-
ставлені мілководними фаціями верхнього альбу, потужність яких дося-
гає 12,0 м, а вміст ільменіту перевищує 100 кг/м3. 

Валуєвський розсип розташований у Маловиськівському р-ні Кіро-
воградської обл., у 1,5 км на південний схід від Бірзулівcького розсипу. 
Кора звітрювання порід основного складу має потужність від 3 до 17 м. 
Уміст ільменіту в елювіальній товщі нерівномірний, збільшується догори 
за розрізом від 79 до 112 кг/м3. Потужність континентальних утворень – 
1,6–8,0 м, а вміст ільменіту в них досягає 99 кг/м3. Ільменітоносними 
тут є також кварц-глауконітові прибережно-морські піски верхнього 
альбу, середня потужність яких становить 5,7 м, а вміст ільменіту коли-
вається від 25 до 136 кг/м3. 

Лип’янський розсип розташований у 12 км на північ від Бірзулівсь-
кого (Шполянський р-н Черкаської обл.). Геологічна будова ділянки сут-
тєво відрізняється від описаних вище. Кристалічні породи тут представ-
лені не ільменітоносними породами основного складу, а гранітами рапа-
ківі, тому кора звітрювання потужністю 1,8–15,9 м бідна на ільменіт. 
Вміст мінералу в континентальних продуктах розмивання кори звітрю-
вання змінюється від 18 до 57 кг/м3. Ільменітоносними є також при-
бережно-морські відклади верхнього альбу, вміст ільменіту в яких коли-
вається від 10,0 до 59,8 кг/м3. 

Отже, у межах верхньої палеотечії Лебедин-Балакліївської палеодоли-
ни промисловий вміст ільменіту визначено в корі звітрювання кристалі-
чних порід фундаменту основного складу, апт-нижньоальбських конти-
нентальних відкладах, які є продуктом перевідкладення елювіальних 
утворень, та верхньоальбських прибережно-морських утвореннях, які є 
продуктом розмивання кори звітрювання й перемивання апт-ниж-
ньоальбських континентальних відкладів. Таке просторово-парагенетич-
не поєднання разом зі значним вмістом та високою якістю ільменіту як 
у корінних джерелах, так і на різних стратиграфічних рівнях осадового 
чохла зумовлює інвестиційну привабливість досліджених об’єктів. 
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Побудовані за допомогою ГІС-технологій цифрові структурно-літоло-
гічні моделі найперспективніших розсипів ільменіту дали змогу візуалі-
зувати фактичний матеріал, виокремити в межах розсипу ділянки з 
найбільшим вмістом ільменіту та з’ясувати їхній зв’язок з палеорельє-
фом, певними мікрофаціями, літофаціями та їхньою потужністю. 
 
Крошко Ю. В. Геолого-генетична модель нижньокрейдових континентальних 
відкладів центральної частини Українського щита / Ю. В. Крошко // Первый 
независимый научный вестник. – 2015. – № 1, ч. 2. – С. 49–52.  
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Бурхливий розвиток інформаційних технологій не міг оминути міне-

ралогію. Нині будь-які дані про мінерал можна отримати легким доти-
ком до екрана смартфона. Попит породжує пропозицію. В Інтернет-ме-
режі є безліч веб-сайтів, нерідко з неперевіреною інформацією, побу-
дованих за принципом мінералогічних словників або енциклопедій. Ме-
режеві довідники мають саме ту перевагу, що дають змогу виправити 
неточні дані, доповнити їх або оновити. Потреба в оновленні є, оскільки 
завдяки розвитку інструментальної бази з’являються нові дані щодо 
структури мінералів, зазнають змін кристалохімічні формули, а також 
номенклатура мінералів, унаслідок чого одні види перейменовано, інші 
перевизначено [2]. Стара назва тепер може належати мінералові іншого 
хімічного складу. Мінералогічний словник, виданий порівняно недавно 
[1], можна вважати застарілим (не кажучи вже про давніші видання). 
До того ж, до нього не ввійшли сотні нових мінеральних видів, які по-
повнили базу мінералів протягом останніх років.  

Ще один аргумент проти друкованих довідників – великий обсяг ін-
формації. Нині відомо понад п’ять тисяч затверджених назв мінералів. 
Учетверо більша кількість “ходових” термінів, що належать синонімам, 
відмінам, дискредитованим назвам видів. Охопити цю інформацію мо-
жна тільки у багатотомному виданні. У разі повільного темпу типограф-
ської підготовки після виходу останнього тому перший уже треба буде 
оновлювати. Дані регіональних зведень на тлі мінералогічних дослі-
джень, що їх нині провадять в Україні, також постійно застарівають. 
Отже, перевага мережевої продукції над друкованою очевидна і для 
словників, і для регіональних зведень на кшталт “Мінералогічної енцик-
лопедії України”, особливо якщо додати до цього широку аудиторію ко-
ристувачів Інтернетом. 

Великий обсяг матеріалу зумовлює створення автоматизованої систе-
ми пошуку необхідної інформації. Для полегшення пошуку важливо, 

 



щоб головні мінералогічні поняття були однозначні. Це стосується, пе-
редусім, назв мінералів, які, як відомо, затверджує Міжнародна мінера-
логічна асоціація. Назву записують латиницею незалежно від того, у 
якій країні відкрито мінерал, зі збереженням діакритичних знаків лати-
нописної мови (http://pubsites.uws.edu.au/ima-cnmnc/). Інтернаціо-
нальне походження назв спричинило появу помилкових латинописних 
термінів, однак найбільше помилок провокує написання назв літерами 
кириличної абетки [3]. Найголовніші причини, що призводять до кири-
личного різночитання латинописних термінів, такі: а) виконують транс-
літерацію або через написання, або через вимову; б) користуються різ-
ними стандартами транслітерації (Hammarite → гамарит і хамарит);       
в) у всіх випадках користуються стандартом транслітерації з англійської 
абетки; г) транслітерують не назву мінералу, а джерело назви (Perraultite 
→ пероїт замість перолтит); д) замінюють назву географічного джерела 
на таку, що історично склалася (Bizantievite → візантьєвіт замість бі-
зантьєвіт); е) у складних термінах, утворених унаслідок приєднання при-
кметника(ів) з назвою хімічного елемента, додають або вилучають спо-
лучну голосну (хлор- і хлоро-); є) використовують або традиційну назву 
елемента, або латинську (фтор-, але магнезіо-); ж) довільно скорочують 
прикметниковий префікс (гідрокси- та гідроксил-); з) довільно викорис-
товують дефіс у складних термінах. Зазначимо, що у затверджених ла-
тинописних назвах також нема логічно-послідовної системи вживання 
сполучних голосних, дефісу і прикметникових префіксів. А в українській 
мові до всіх зазначених вище помилок додається ще одна, зумовлена 
змінами у правописі [3]. 

Зрозуміло, що контролювати назви мінералів національною мовою 
повинна термінологічна комісія. У Росії, наприклад, цим опікується Ко-
мітет з назв мінералів при Всеросійському мінералогічному товаристві, 
проте й у цьому випадку час від часу з’являються синонімічні назви од-
ного виду. В Україні такі роботи лише планують. Однак спочатку широ-
ким мінералогічним загалом треба домовитися, як це робити.  

Наразі на веб-сайті Українського мінералогічного товариства (http:// 
ukrmineral.org/) виставлено для обговорення Словник українських назв 
мінералів. Він містить запропоновані кириличні синоніми затверджених 
і дискредитованих латинописних назв. Оскільки в Радянському Союзі й, 
відповідно, в Україні кириличні синоніми утворювали транскрипцією 
(запис через вимову), то цей принцип збережено і в пропонованому  
Словнику. Українські назви мінералів подано в старому правописі; змі-
ни стосуються тільки мінералів, що їх затверджено після того, як 1990 р. 
до нього було внесено зміни. 

Практика засвідчує, що навіть у разі досконалої обізнаності з тонко-
щами звучання літер у різних мовах неможливо уникнути різночитання. 
Особлива проблема пов’язана з власними іменами людей, на честь яких 
названо мінерали. Тому, на наш погляд, щоб уникнути розмаїття термі-
нів, ліпше утворювати українські синоніми латинописних назв мінералів 
прямою транслітерацією з латиниці за стандартом КМУ 2010, супрово-

 58 

http://pubsites.uws.edu.au/ima-cnmnc/


 

 59

джуючи кожний синонім латинописним оригіналом. Це дасть змогу  
уникнути багатьох непорозумінь і полегшить роботу з електронними  
базами. 
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Покрово-Кириївський масив є складною інтрузією лужних порід; ви-
ділено чотири фази формування масиву. Під час однієї з фаз утворилися 
найбільш лужні породи, які звичайно називають маліньїтами та пойкілі-
товими нефеліновими сієнітами. Ці породи є крайніми членами одного 
ряду, між якими є багато перехідних ланок. Попередні дослідження за-
свідчили, що третій субкомплекс достатньо складний і погано розчлено-
ваний. Однак за певними особливостями в ньому можна виділити ма-
ліньїтоподібні породи, які є продуктами перетворення крізьмагматич-
ними еманаціями, пов’язаними з нефеліновими сієнітами, що вміщують 
ультраосновні й основні породи.  

Мінеральний склад масиву вивчений достатньо слабко. Це стосується, 
зокрема, слюд флогопіт-біотитової серії, які притаманні всім типам по-
рід Покрово-Кириївського масиву – перидотитам, піроксенітам, габро, 
дайковим аналогам цих порід, маліньїтам і нефеліновим сієнітам [2].   

Мікрозондові аналізи мінералів з маліньїтів виконано в Інституті гео-
логії і мінералогії СВ РАН (м. Новосибірськ) за допомогою сканувального 
електронного мікроскопа MIRA 3 LMU (Tescan Ltd), оснащеного систе-
мою мікроаналізу INCA Energy 450 XMax-80 (Oxford Instruments Ltd), 
аналітик В. Шаригін. Отримано зображення в зворотно-розсіяних елект-
ронах (BSE). Умови аналізу з використанням енерго-дисперсійного спек-
трометра (EDS-метод) такі: прискорювальна напруга – 20 кВ, струм   
електронного пучка – 1,5 нА, час набору спектрів – 20 с.  

Виділити мономінеральні фракції слюд дуже важко через наявність у 
них численних пойкілітових включень титаніту, нефеліну та ін.  

Слюди з маліньїтів виявилися досить специфічними – низькоглинозе-
мистими (кількість катіонів Al у кристалохімічній формулі становить      
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< 1,0, а Si ≥ 3,0). На підставі результатів 28 мікрозондових аналізів    
виявлено особливості хімізму слюд залежно від типу породи та часу 
утворення в одному й тому ж типі (генерації мінералу). Зокрема, у ма-
ліньїтах виявлено й проаналізовано принаймні ранні (первинні) слюди, а 
також пізніші (у мікроміаролоподібних включеннях в асоціації з цеолі-
том, флюоритом, карбонатом та іншими пізньо- або післямагматичними 
мінералами).  

Склад слюд у маліньїтах достатньо різноманітний. Наявні слюди 
більш залізистого складу, у яких показник Fe# коливається від 0,41 до 
0,92, а також магнезіально-залізисті різновиди, у яких значення Fe# 
становить 0,47–0,81, до того ж вони містять більше титану (до 4,89 % 
TiO2). Зазначимо, що магнезіально-залізисті слюди мають низьку глино-
земистість і тільки більш залізисті й максимально залізисті відміни зба-
гачені алюмінієм – до 20 % Al2O3.  

Детальні спостереження за великих збільшень під час мікрозондових 
досліджень засвідчили, що високоглиноземисті слюди кристалізуються 
як дрібні лусочки в мікроскопічних міаролоподібних включеннях (часті-
ше в гетценіті) разом з такими пізніми мінералами, як цеоліти, флюо-
рит, карбонати Sr i REE, та пізнішим нефеліном (другої генерації). Ці 
слюди дещо відрізняються за складом від крупнозернистих слюд (з    
пойкілітовими вкрапленнями нефеліну) за низьким вмістом ТіО2, а в од-
ному випадку – за дещо вищим вмістом Al2O3.  

Досі остаточно не з’ясовано, наскільки може зростати залізистість 
слюд першої генерації (порівняно великі зерна з пойкілітовими вкрап-
леннями нефеліну). Видається, що варіації показника Fe# у таких слю-
дах можуть становити 0,22–0,81. Тому межа між магнезіально-залізис-
тими слюдами першої генерації та високозалізистими другої (з мікро-
міаролоподібних включень) наразі досить умовна. Це дає змогу конста-
тувати, що слюдам першої генерації (за винятком двох виявлених вклю-
чень у піроксенах) притаманний високий вміст TiO2 (до 4,62 %, а на  
контакті з магнетитом – 4,89 %) і низький – Al2O3 (6,4–8,8 %). Очевидно, 
що в слюдах першої генерації вміст титану підвищується паралельно до 
збільшення залізистості і зниження глиноземистості.  

Висока лужність розплавів, з яких кристалізувалися слюди маліньїтів, 
зумовила дефіцит суми Sі + Al для заповнення тетраедричних позицій. 
Низьку глиноземистість слюд, у яких кількість катіонів алюмінію менша, 
ніж катіонів калію, можна пояснити агпаїтовими умовами формування 
маліньїтів та їхньою підвищеною калієвістю. Зазначимо, що подібні або 
ідентичні за хімізмом слюди описано в агпаїтових породах (ійолітах,  
мельтейгітах, пегматитах) Хібінського масиву (Кольський півострів) [1]. 
Згідно з результатами наших досліджень, коефіцієнт агпаїтності в ма-
ліньїтах становить 1,14–1,17. Вивчені низькоглиноземисті слюди крис-
талізувались разом з такими характерними для агпаїтових порід мінера-
лами, як лужні піроксени й амфіболи, нефелін і содаліт, гетценіт, Sr-
апатит, катаплеїт [1, 2].  
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Отже, деякі особливості формування слюд із маліньїтів Покрово-Ки-
риївського масиву є наслідком їхнього “пристосування” до агпаїтових 
умов кристалізації. 
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Діапазон фізико-хімічних умов утворення флюориту – від магмато-

генних до гідротермальних – свідчить про реалізацію різноманітних схем 
гетеровалентного ізоморфізму різних за складом та концентрацією до-
мішкових елементів (REE, Y, U, Mn, Na → Са і О2, ОН-групи → F та ін.). 
Ми виконали експериментальні дослідження флюориту з лужних порід 
рідкіснометалевих об’єктів Сущано-Пержанської тектонічної зони (Во-
линський блок, Український щит) – Пержанського берилієвого родовища 
з промисловими концентраціями гентгельвіну [1, 2, 6] та Яструбецького 
цирконій-рідкісноземельно-ітрієвого рудопрояву (циркон, бритоліт, ор-
тит) [4, 6]. Вихідні та прожарені (1 173 К, 20 хв.) кристали досліджували 
методами рентгенолюмінесценції (РЛ), фотолюмінесценції (ФЛ), інфра-
червоної (ІЧ) спектроскопії та рентгенівського аналізу. Взірці флюориту 
(понад 50) нам люб’язно надали Н. Безпалько, С. Кривдік та Г. Кульчи-
цька (ІГМР імені М. П. Семененка НАН України). 

Флюорит відібрано з пержанських гранітів (у тім числі з голубим   
кварцом) і граніт-порфірів, гентгельвіновмісних cидерофіліт-альбіт-
кварц-мікроклін-пертитових метасоматитів, грейзенів Пержанського ро-
довища, а також із лейкократових (з фероеденітовою роговою обманкою 
і біотитом) сієнітів верхньої розшарованої серії та мезо- і лейкократових 
(амфібол-біотитових і біотитових) сієнітів головної розшарованої серії, 
егірин-рибекітових сієнітів кварцового ядра Яструбецького рудопрояву 
[4] та відслонень кварцових брил у південно-східній його частині. Міне-
рал різноманітний за морфологією (вкраплення, гнізда, прожилки), за-
барвленням (фіолетове, рожеве, безбарвне тощо) та вмістом рідкіснозе-
мельних елементів. 

За співвідношенням інтенсивності смуг і ліній оптично активних 
центрів у спектрах РЛ флюорит з егірин-рибекітових пержанських гра-
нітів і сієнітів практично ідентичний. Типоморфну асоціацію центрів у 

 



них формують високі концентрації Er3+·Na+ (541 нм), Dy3+·Na+ (582), 
Dy3+·Fί⎯ (673, 759) та Се3+ (320, 340) і Sm3+ (568, 605 нм) [3]. Подібні   
спектри РЛ (так званий катугінський тип) притаманні флюориту з егі-
рин-рибекіт-арфведсонітових сієнітів Катугінського Nb-Ta-Zr-REE родо-
вища (Забайкалля, Росія) [5]. Співвідношення ΣНRЕЕ3+/ΣLRЕЕ3+ стано-
вить близько 1,1–1,3. У флюориті з граніт-порфірів і лейкократових сіє-
нітів верхньої й головної розшарованих серій, порівняно з описаними 
вище, зафіксовано меншу концентрацію Sm3+ та відсутність Се3+; 
ΣНRЕЕ3+/ΣLRЕЕ3+ ~ 1,7–3,1. Зазначимо, що в спектрах РЛ вкрапленого 
флюориту з метасоматитів Пержанського родовища лінії Er3+·Na+ і 
Dy3+·Na+ (541 і 582 нм, відповідно) мають дуже незначну інтенсивність, а 
у спектрах кристалів із тріщин їх зовсім нема. Лінію Dy3+·OH⎯ (573 нм 
[7]) у спектрах РЛ флюориту з пержанських гранітів і сієнітів фіксують 
на межі чутливості приладу. Проте у спектрах кристалів з граніт-пор-
фірів вона досить помітна, а у спектрах кристалів із гнізд у кварцових 
брилах настільки домінує, що цілком змінює конфігурацію спектрів РЛ, 
а це комплементується з наявністю чітких смуг поглинання валентних 
(смуга 3 265–3 280 см–1) і деформаційних (~ 1740 см–1) коливань струк-
турно зв’язаної води в ІЧ-спектрах.  

Флюорит із грейзенових утворень обох об’єктів містить підвищену    
кількість Mn2+. У ньому також зафіксовано зменшення сумарної концен-
трації центрів на домішкових іонах (Σдоміш/Σдеф ≤ 1) за зростання частки 
центрів ΣНRЕЕ3+.  

У спектрах ФЛ прожареного флюориту з сієнітів Яструбецького рудо-
прояву (св. 23с, глибина 1 500 м) і метасоматитів Пержанського родо-
вища виявлено лінії йонів U6+ [8]. Найнижчий ступінь кристалічності 
флюориту з гентгельвіновмісних метасоматитів пов’язують з високим 
ступенем гідратації та процесами гетеровалентного ізоморфізму йонів 
U4+. Транспортування урану, імовірно, пов’язане з висхідними глибин-
ними фтор-карбонатними флюїдами в зонах пізньої тектонічної тріщи-
нуватості.  

За даними ІЧ-спектрів, сумарний вміст вакуольної і структурно-
зв’язаної води у флюориті з вкраплень, гнізд і прожилків у гентгельвіно-
вмісних метасоматитах у п’ять–десять разів більший, ніж у флюориті з 
егірин-рибекітових пержанських гранітів і сієнітів. 

Варіабельність кристалохімічних особливостей флюориту з утворень 
двох різних магматичних систем Сущано-Пержанської тектонічної зони 
відображає неоднорідність складу рідкісних і летких компонентів їхніх 
материнських джерел та свідчить про багатостадійність умов кристалі-
зації цього мінералу. Формування флюориту Пержанського родовища 
пов’язане з інфільтраційними низькотемпературними метасоматичними 
процесами, а флюориту Яструбецького рудопрояву – з процесами крис-
талізаційної диференціації глибинної магми.  
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Місця розташування розсипів бурштину в межах Прип’ятського бур-
штиноносного басейну визначені комплексом певних прогнозних чин-
ників і розшукових ознак. Виділено прогнозні чинники першого роду – 
реальні й тому візуально визначувані, а також прогнозні чинники друго-
го роду – змодельовані, реконструйовані чи теоретично виведені з різ-
ним ступенем вірогідності (див. таблицю). 

За значенням (інформативністю або внеском у прогноз) ці чинники 
розділено на першорядні (або головні, у тім числі обов’язкові, тобто такі, 
за відсутності яких концентрацій бурштину в промислових масштабах 
нема), другорядні (або допоміжні, характерні для значної частини бурш-
тиноносних об’єктів прогнозованого рангу) і третьорядні (додаткові). За 
масштабністю розрізняють регіональні прогнозні чинники, які визна-
чають положення й контури бурштиноносних районів (зон), та локальні 
чинники, які визначають локальне залягання бурштиновмісних відкла-
дів у межах окремих ділянок. 

Розшукові ознаки бурштиноносності свідчать про наявність або мож-
ливу наявність родовищ і проявів бурштину. Як і для прогнозних чин-
ників, за інформативністю серед них розрізняють першо- і другорядні, а 
за розшуковим значенням – прямі та непрямі. 
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Прогнозні чинники локалізації бурштину в Прип’ятському палеобасейні 

Прогнозні 
чинники 

Ранг 
чинника 

Геологічна характеристика 
Значення під час 

розшуків 

1 2 3 4 

Прогнозні чинники першого роду 

Страти-
графіч-
ний 

Першо-
рядний 
регіо-

нальний 

Приуроченість покладів бурштину 
до межигірської світи олігоцену й 
інших певних літо-стратиграфіч-
них підрозділів 

Виділення й оконтурю-
вання бурштиноносних 
басейнів, районів і зон 

Структур-
но-текто-
нічний 

Першо-
рядний 
регіо-

нальний і 
локальний 

Приуроченість покладів бурштину 
до певних тектонічних блоків, 
яким відповідають палепідняття 
чи палеозападини, а також до зон 
розломів, з якими пов’язані карс-
тові палеоулоговини (пастки бур-
штину) у крейдовій поверхні 

Структурно-тектоніч-
ний контроль буршти-
ноносних районів, зон і 
ділянок 

Літолого-
фаціаль-

ний 

Першо-
рядний 

локальний 

Зв’язок покладів бурштину з  пев-
ними теригенними літолого-фа-
ціальними комплексами, що міс-
тять у підвищеній  кількості глау-
коніт, вуглефіковані рослинні 
рештки й гумус, чим визначають 
сприятливі геохімічні умови пере-
творення смоли в високоякісний 
бурштин 

Оконтурювання бурш-
тиноносних ділянок, 
проявів і родовищ бур-
штину за літофаціями 

Чинник 
ерозійно-
го зрізу і 
врізу 

Друго-
рядний 

локальний 

Відсутність бурштиновмісних 
товщ унаслідок післяседимента-
ційної денудації 

Оконтурювання райо-
нів, зон, ділянок і по-
кладів бурштину, усу-
вання денудованих те-
риторій з їхніх контурів 

Прогнозні чинники другого роду 

Палео-
графіч-
ний 

Першо-
рядний 
регіо-

нальний і 
локальний 

Наявність у минулому морських 
узбереж і палеоостровів з хвойни-
ми  лісами, а також віддаленість 
прибережно-морської й мілковод-
но-морської зон,  сприятливих для 
локалізації уламків бурштину різ-
ного морфотипу й розміру 

Прогнозування можли-
вості утворення покла-
дів бурштину з різними 
морфоструктурними 
типами і розміром  
уламків 

Палеоклі-
матичний 

Першо-
рядний 
регіо-

нальний 

Наявність сприятливих палеоклі-
матичних умов для хвойних лісів 
та активізації смоловиділення зі 
зміною клімату, реконструйова-
них за фіторештками, теплолюб-
ними й холодостійкими формами 
комах в інклюзах 

Визначення епох і рів-
нів активного смолови-
ділення, оконтурювання 
бурштиноносних басей-
нів 

Палеогео-
морфоло-
гічний 

Першо-
рядний 

локальний 

Зв’язок покладів бурштину з ло-
кальними ерозійними й тектоніч-
ними улоговинами чи підвищен-
нями доолігоценової поверхні 

Оконтурювання бурш-
тиноносних ділянок, 
проявів і родовищ бур-
штину за структурно-
морфологічними одини-
цями дна басейну се-
диментації 
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Закінчення таблиці 
1 2 3 4 

Палеогід-
родина-
мічний 

Друго-
рядний 

локальний 

З’ясування наявності морських  
течій, гідродинамічних пасток на  
ділянках бурштинонакопичення  
за особливостями гранулометрич-
ного складу відкладів і даними 
палеогеографічних реконструкцій 

Прогнозування можли-
вості утворення родо-
вищ бурштину 

  
Першорядними прямими розшуковими ознаками бурштиноносності є 

безпосередні знахідки бурштину в корінному автохтонному заляганні 
(відклади межигірської світи олігоцену) та у відвалах, ділянки несанк-
ціонованого видобутку бурштину місцевим населенням, епізодичні зна-
хідки бурштину, а також власне вторинні розсипи (відклади берецької 
світи верхнього олігоцену, четвертинні відклади), які свідчать про прос-
торову близькість корінних розсипів або їхню наявність у глибших час-
тинах розрізу.  

За знахідками бурштину та місцями його несанкціонованого видо-
бутку виділяють прояви бурштину, оконтурюють бурштиноносні про-
вінції й басейни, райони, зони, площі, родовища і прояви.  

Другорядною прямою розшуковою ознакою бурштиноносності є     
наявність в олігоценових або міоценових відкладах вуглефікованих і ліг-
нітизованих уламків деревини, а також лінз і прошарків гумусованих 
глинистих і алевритистих порід. Такі ознаки використовують у разі про-
гнозування скупчень бурштину поблизу знахідок вуглефікованої дере-
вини й гумусованих порід.  

До другорядних непрямих розшукових ознак можна зачислити топо-
німічні назви, історичні дані, виявлені в архівних матеріалах, знахідки 
бурштину і бурштинових виробів під час археологічних розкопок.  
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Волинське палеозойське підняття (ВППд) – похована платформна 
структура, розташована в північно-західній частині Волино-Подільської 
плити (ВППл), яку зачислено до перспективних щодо виявлення родовищ 
корисних копалин (див. рисунок).  

Стосовно кольорових металів, то в межах ВППд добре вивчено перс-
пективи мідного зруденіння (М. Жуйков зі співавт., 2009), гірше й ло-
кально – свинцевого і цинкового. Мідь поширена в самородній формі 
серед базальтів і туфів трапової формації нижнього венду, де утворює 
лінзоподібні стратиформні поклади.  

 



 
Схема розташування ділянок ВППд, перспективних на корисні копалини: 
1–3 – ділянки, перспективні на мідь і супутні благородні метали (1), свинець і 

цинк (2), вуглеводні (3); 4–7 – розривні порушення: 4 – головні достовірні, 5 – головні 
ймовірні, 6 – другорядні достовірні, 7 – другорядні ймовірні; 8 – тектонічні блоки, 
обмежені головними розломами; 9 – глинисто-пісковикова вугленосна формація 
(C1ol, vl, us, pr, iv, ls, bz, mr) нижньо-верхньокам’яновугільного (верхньогерцинсько-
го) структурного ярусу; 10–12 – формації середньо-верхньодевонського (нижньогер-
цинського) структурного ярусу: 10 – карбонатно-теригенна моласова (C1ol, hr, kl; 
D3vv, zpb, lt), 11 – карбонатна (D3rt, mt, zl, rm), 12 – теригенно-сульфатно-карбонатна 
(D3pb, D2bt, kr, pd, vm, pl, lp); 13–15 – формації ордовицько-нижньодевонського (ка-
ледонського) структурного ярусу: 13, 14 – глинисто-карбонатна (13 – вапняково-
аргілітова підформація (D1sl, S2–D1tm, S2gč, ml, nv, ol, zb, tr, gr, S1kl), 14 – вапнякова 
підформація (S2ks, rd, vt, lg, gr, tr, sb, S1kr, šg), 15 – конгломерат-пісковиково-
вапнякова (O2–3ml, О1sm1), вапнякова (O2pč, O1sm2); 16–18 – формації верхньовенд-
сько-кембрійського (верхньобайкальського) структурного ярусу: 16 – глинисто-піско-
викова (Є3vr, Є2gt, lc, or, Є1dm, lb, sv), глинисто-пісковикова з глауконітом (Є1rv, st), 
17 – алевроліт-пісковикова строкатоколірна (V2žt, rk), 18 – вулканоміктова глинисто-
конгломерат-пісковикова (V2kl, rz, bz); 19–22 – формації рифейсько-нижньовендсь-
кого (нижньобайкальського) структурного ярусу: 19 – трапова інтрузивна (νV1ht),  
20 – трапова ефузивна (V1zb, bb, lč, zr, jk), 21 – кластогенно-глинисто-пісковикова 
(V1gb, br), 22 – червоноколірна глинисто-пісковикова (R2–3rm, R3pc, zb); 23 – нижньо-
протерозойські формації кристалічного фундаменту: гнейсова (PR1gn), ортоамфібо-
літова (amPR1gr), гнейсоподібних гранітоїдів (qμ-γδ-γ-lγ-mPR1km); 24 – меланж  
складного походження (брекчієпрояви).  
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Нині оцінено перспективні ресурси міді за категорією Р2 і прогнозні 
ресурси за категорією Р3 для семи рудоносних полів Волинського метало-
генічного району за аналогією з Жирицьким рудопроявом; середній 
вміст міді становить 0,379 % на середню потужність 2,43 м. Рудопрояви 
самородної міді в межах ВППд містяться, головно, у брахіантикліналях 
Прип’ятського і Турійського валів та у піднятих тектонічних блоках, де 
наявна міденосна трапова формація. Ратнівська брахіантикліналь конт-
ролює мідне зруденіння як імовірно успадкована вулканотектонічна 
структура вендського часу. Турсько-Лугівське, Північногірницьке й Рат-
нівське рудоносні поля смугою завширшки 3–10 км охоплюють крила 
антикліналі, причому зафіксовано тенденцію до зменшення рудоноснос-
ті як у бік ядра, так і в зворотному напрямі. Розломи Мінсько-Ви-
жівської та Лукувсько-Ратнівської регіональних тектонічних зон контро-
люють поширення продуктів вулканізму, розподіл їхніх потужностей і 
гідротермальних змін, а відтак – і мідного зруденіння; подекуди вони 
обмежують рудні поля.  

Серед кембрійської глинисто-пісковикової формації у Смідинському 
та Стобихівському металогенічних районах наявні стратиформні оса-
дово-телетермальні поклади свинцю й цинку у вигляді галеніту і сфале-
риту (В. Матеюк зі співавт., 1992). Смідинський металогенічний район 
розташований у межах Головнянської мульди, обмеженої розломами 
Мінсько-Вижівської зони. Поліметалева мінералізація локалізована, го-
ловно, серед різнозернистих кварцових, інтенсивно піритизованих піс-
ковиків луківської світи середнього кембрію. Максимальний вміст свин-
цю становить 0,33 %, цинку – 1,80 %. Стобихівський металогенічний 
район розташований у південній, опущеній частині Полицького блока в 
межах Заболотівсько-Бузької зони розломів. Поліметалева мінералізація 
приурочена до дрібнозернистих піритизованих, місцями тріщинуватих 
пісковиків світязької світи нижнього кембрію. Вміст свинцю в них до-
сягає 0,32 %, а цинку – 0,62 %. Крім того, свинцево-цинкову мінераліза-
цію зафіксовано у Дошнівській мульді в пісковиках молодавської серії 
середнього–верхнього ордовику (конгломерат-пісковиково-вапнякова 
формація).  

Перспективи ВППд на благородні метали вивчено поки недостатньо. 
Останнім часом отримали тільки емпіричні дані про знахідки золота в 
чохлі ВППд і супутню срібну мінералізацію мідних руд. Знаковий вміст 
золота визначили на п’яти стратиграфічних рівнях: у базальтових туфах 
бабинської світи нижнього венду, вулканоміктових пісковиках бузацької 
світи, аркозових пісковиках розницької світи верхнього венду, у товщі 
перешарування аргілітів, алевролітів і пісковиків рівненської світи, а 
також у кварцових пісковиках стохідської світи нижнього кембрію      
(Ф. Гречко зі співавт., 2011). Срібло звичайно міститься в мідних рудах 
трапової формації в самородній формі або як домішковий елемент.  

Перспективи щодо вуглеводнів (сланцевий газ і бітуми) визначені   
низкою таких розшукових ознак:  

1) наявність вуглецевих вапняково-аргілітових граптолітових фацій у 
глинисто-карбонатній формації S1–D1 значної (~ 600 м) потужності (Пів-

 



нічно-Західна структурно-фаціальна підзона Львівсько-Коломийської 
зони);  

2) знахідки бітумів у стратонах середнього кембрію, ордовику та     
нижнього силуру;  

3) поширення серед потенційно газоносних сіроколірних глинисто-
карбонатних відкладів силуру горизонтів бентонітових глин із задо-
вільними екранувальними властивостями;  

4) наявність у палеозойському розрізі пористих (до 30 %) і каверноз-
них порід;  

5) складчасто-блокова структура домезозойського чохла за участю ва-
лів, брахіантикліналей, флексур та інших імовірних пасток вуглеводнів.  

За наведеними ознаками найперспективнішими на вуглеводні визна-
но Томашівську, Головнянську та Любомльську ділянки, які відпові-
дають однойменним опущеним тектонічним блокам.  
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Завдяки комплексному вивченню флюїдних включень як індикаторів 
процесу топазо- й берилоутворення в камерних пегматитів Коростенсь-
кого плутону (Д. Возняк, Г. Гігашвілі, Ю. Долгов, М. Єрмаков, М. Іван-
тишин, К. Калюжна, В. Калюжний, Г. Леммлейн, І. Моторіна, І. Наумко, 
В. Павлишин, Б. Ремешило та ін.) з’ясовано, що генетичні особливості 
цих мінералів визначені співвідношенням хімічного потенціалу лугів, 
фтору і СО2. Проте тільки наші цілеспрямовані дослідження, під час 
яких визначено чітку кристалографічну індивідуальність топазу [3, 4, 7, 
10] і берилу [2, 8], засвідчили вплив геохімічних особливостей і темпера-
турного режиму мінералоутворювальних флюїдів на кристаломорфоло-
гію цих надійних типоморфних мінералів-індикаторів кислотно-лужних 
умов мінералогенезу. 

Виявилось, що протягом процесу кристалізації морфологія багато-
гранників топазу збіднюється. Як зазначено у праці [6], огранка криста-
лів топазу ільменського типу багатша, ніж індивідів адун-чілонського 
типу. Кристали пізньої генерації, що утворилися за Т = 180–200 °С з роз-
чинів низької концентрації [6], огранені найбідніше. За [6], багатогран-
ники ільменського типу сформувалися за вищої температури, ніж крис-
тали коростенського (адун-чілонського) типу. З огляду на це можна вва-
жати доведеним факт збіднення габітусу топазу зі зниженням темпера-
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тури. Це добре узгоджується з даними С. Балицького [1] про те, що під 
час синтезу топазу максимальну швидкість росту простежують у на-
прямі [001]. А відомо [9], що грані, які ростуть з максимальною швидкіс-
тю, виявляються на перших стадіях росту кристалів і з часом зникають. 

Отже, ми визначили такі головні закономірності впливу температури 
утворення на кристаломорфологію топазу: 

1) рідкісні прості форми наявні, зазвичай, на багатогранниках, що 
утворилися за високої температури; 

2) морфологічно важливі (з огляду на структурні чинники) прості    
форми M {110}, l {120} і f {011} є на кристалах незалежно від температу-
ри, водночас важливість простих форм o {111}, u {112}, c {001} і b {010} зі 
зниженням температури зменшується; 

3) прості форми c {001}, d {101}, y {021}, Х {023}, o {111}, u {112} морфо-
логічно важливі тільки на кристалах високотемпературного топазу; 

4) низьку частоту трапляння пінакоїда b {010} не можна пояснити ні 
структурними чинниками, ні впливом температури; 

5) загальна тенденція процесу – поступове збіднення габітусу і збіль-
шення кількості індивідів адун-чілонського типу. 

Для берилу в зазначеному аспекті з’ясовано таке. У зонах вилугову-
вання берил утворюється за дещо вищої температури, ніж у занірках, 
тому доходимо висновку, що зі зниженням температури габітус криста-
лів збіднюється. Через те, що кількість придатних для гоніометричних 
досліджень багатогранників берилу недостатня, можемо висловити тіль-
ки два припущення щодо впливу температури на кристаломорфологію 
берилу: 1) дигексагональна дипіраміда {213̅1} зникає зі зниженням тем-
ператури; 2) морфологічна важливість гексагональної дипіраміди {101̅1} 
зі зниженням температури зростає, однак вона поступається дипіраміді 
{112̅1} за частотою трапляння і розміром. 

Отже, виявлено особливості впливу геохімічного й температурного 
чинників на кристаломорфологію топазу і берилу та вперше доведено 
факт збіднення кристаломорфології цих мінералів у процесі кристаліза-
ції зі зниженням температури. 
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Одним із головних джерел інформації про перебіг магматичних про-
цесів у надрах Землі є вивчення реліктових включень розплавів у міне-
ралах. Завдяки цьому отримують цінні відомості про процеси у магма-
тичних камерах (змішування магм, ліквація, диференціація тощо), які 
зумовили становлення магматичних порід різного походження та фор-
мування їхнього складу. 

Продукти орогенного магматизму Закарпаття об’єднують у три фор-
мації [9]: палеоген-міоценові ріолітову (ріолітові туфи, ігнімбрити, ріолі-
ти, перліти) і андезитову (ефузивний андезитовий і гіпабісальний (габро-
порфірити, діорит-порфірити, гранодіорит-порфіри) комплекси) та пліо-
ценову андезитову (лави андезитів і андезито-базальтів з незначним 
вмістом туфів). 

Згідно з даними перших оптичних і термометричних досліджень 
включень магматичного скла у фенокристалах гіалодацитів Закарпаття, 
температура їхньої гомогенізації становить 1 290–1 340 °С [8]. Пізніше у 
кварці ріолітових туфів Берегівського горбогір’я виділили два типи роз-
плавних включень [6]: аморфні включення скла, які гомогенізувалися в 
інтервалах 980–1 005 і 1 305–1 345 °С, та розкристалізовані включення, 
які за 1 200 °С переходили в аморфний стан з виділенням газових пу-
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хирців, а їхня гомогенізація наставала в інтервалі 1 360–1 495 °С. У га-
зовій фазі включень виявили діоксид вуглецю (до 67,5 %), азот (22,9) і 
метан (9,8 %). У межах Вишківського рудного поля температура форму-
вання інтрузії гранодіорит-порфіру і діорит-порфіриту становила 1 185–
1 480 °С [6]. 

Під час вивчення хімічного складу і термобарометрії розплавних 
включень у цирконі й апатиті трьох орогенних формацій визначено [10], 
що в розплавних включеннях у цирконі з ріолітів навіть за нагрівання 
до 1 500 °С повної гомогенізації не відбувається, а в цирконі з порід ан-
дезитової формації лише за 1 350–1 400 °С помітно плавилися рудні час-
тинки. Розплавні включення в апатиті гомогенізувалися за 1 250–          
1 310 °С, причому в деяких з них з’являлися дві незмішувані рідини  
(лікваційні явища); їхній склад відображає хімізм залишкових розплавів, 
збагачених леткими компонентами, зокрема водою. 

У такому ж контексті детально досліджено акцесорні мінерали й роз-
плавні включення в мінералах з порід різного складу і різних фаз вулка-
нізму міоценової ріоліт-ігнімбритової формації [2]. 

Згідно з даними про гомогенізацію первинних флюїдних включень 
гомогенного захоплення, мінерали олівінових дацитів Чорної гори в За-
карпатті формувалися в гетерогенному середовищі за таких умов: анор-
токлаз (санідин) – Т = (975–1 000) ± 15 °С, Р = (2,0–2,5)·105 Па (за газови-
ми включеннями) [4]; тридиміт – Т = 1 050–1 280 °С [3]. 

В ігнімбритах і цеолітизованих туфах Сокирницького родовища цеолі-
тів включення скла у кварці й польовому шпаті гомогенізуються за од-
накової температури [5]: ~ 1 200 і 1 180–1 190 °С. 

Набагато нижчі значення температури гомогенізації розплавних 
включень у фенокристалах кварцу алунітизованих туфів (825–860 °С) 
наведено у праці [1], а отримані раніше високі значення Тгом пояснюють 
втратою цими включеннями герметичності (і флюїдної складової). 

Водночас важливим висновком праці [7] є дані про значний темпера-
турний інтервал формування ріолітових туфів Квасівського рудного по-
ля: від 1 400 до 900–800 °С. 

Викладене засвідчує, що процеси кайнозойського магматичного міне-
ралогенезу потрібно ще досліджувати з застосуванням новітніх аналі-
тичних методів, зокрема електронно-мікрозондового аналізу (запланова-
но вивчення включень розплавів у мінералах ефузивних комплексів Ви-
горлат-Гутинського вулканічного пасма). Дані з відтворення складу і РТ-
параметрів під час формування й еволюції магматичних розплавів над-
звичайно важливі з огляду на перспективи описуваного регіону на ко-
рисні копалини, поклади яких пов’язані з вулканізмом. Це стане під-
ґрунтям для розробки нових підходів до їхніх розшуків та оцінки, осно-
вою яких слугуватимуть генетичні показники. 
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Мармароські “діаманти” значно поширені в карбонатно-кварцових 
жилах серед відкладів флішової формації Карпатської покривно-
складчастої споруди [4]. Дослідження цього нового генетичного типу 
кварцу – скелетних кристалів з включеннями вуглеводнів [1] – дають 
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змогу отримати унікальну генетичну інформацію, зокрема, щодо мінера-
лоутворювальних процесів за участю вуглеводневих сполук.  

Ми вивчали склад летких компонентів у флюїдних включеннях у    
мармароських “діамантах” і кальциті з жил у пісковиках і аргілітах гру-
боритмічного піщаного флішу нижньокросненської підсвіти палеогену 
Кросненської зони в корінних виходах, що їх розкрито в процесі будів-
ництва нової гілки Бескидського залізничного тунелю. 

Склад летких компонентів флюїдних включень та закритих пор порід, 
відносну газонасиченість і відносну водонасиченість визначали мас-
спектрометричним хімічним методом (прилад МСХ-3А).  

У досліджених взірцях ідентифіковано тільки вуглеводні, головно ме-
тан і його перші гомологи (вірогідно, до С9). Визначення важчих вугле-
воднів лімітоване тим, що ми застосовували нетермічний спосіб вивіль-
нення летких компонентів, а також газоаналітичними можливостями 
приладу.  

У всіх пробах різко домінує метан – 87,6–98,3 об. %. У пробах NBT-1–
NBT-5 є гомологи до пропану – до 2,9 об. %, у пробі NBT-7 – до бутану зі 
слідами важчих вуглеводнів, вірогідно, метанового ряду (можливо, до 
С9) – до 12,4 об. %.  

Аномально вуглеводненасиченими є кристали із проб NBT-7 та NBT-1, 
значно менше – із проб NBT-2 і NBT-3.  

Зазначимо про високу вуглеводненасиченість вмісних порід та водо-
насиченість відкритих пор на поверхні аргіліту (проба NBT-6). 

І кристали, і породи пахнуть нафтою, що є ознакою їхнього форму-
вання (перебування) у флюїдному середовищі, насиченому нафтоподіб-
ними (вуглеводневими) сумішами. Нафтові бітуми й парафіноподібну 
речовину у відкритому вигляді в подібних жилах описали у праці [5]. У 
праці [8] уперше зазначено про знахідки в мармароських “діамантах” 
включень нафти (рідких нафтоподібних вуглеводнів). 

Висока масова концентрація вуглеводнів у флюїді прожилково-
вкрапленої мінералізації (до 392,236·10–6 г/г проби) визначає можливос-
ті перенесення ним речовини та кристалізації з такого флюїду парагене-
зисів з мармароськими “діамантами”. Про подібні процеси відкладання 
кристалів кварцу з водних залишків нафти на дні нафтозбірних резер-
вуарів повідомляли у [3]. Такі ж процеси відтворено експериментально 
[7]. Дані про повне розчинення водного розчину у нафтоподібній рідині 
за температури 353–360 °С 7 відповідають матеріалам дослідження 
водо-нафтових розчинів 9. 

Загалом найближчими до наших результатів виявилися дані за про-
бами, відібраними з розташованого поряд з Бескидським перевалом  
району сіл Воловець–Нижні Ворота і Ставне [2].  

Водночас наша інформація чітко відрізняється від даних про вклю-
чення у кварці гідротермальних жильних утворень району с. Сойми, у 
яких ідентифікували як рідкий СО2, так і метано-діоксидвуглецево-
водне середовище, та у мармароських ”діамантах” району с. Кобилецька 

 



Поляна, для яких характерні рідкі вуглеводневі фази, що відповідають 
нафті, збагаченій компонентами, які легко киплять [4]. 

Отже, отримані дані про склад летких компонентів включень у мар-
мароських “діамантах” і кальциті прожилкової мінералізації та закритих 
пор вмісних порід дали змогу деталізувати процеси утворення цього 
особливого типу кварцу за участю вуглеводневих сполук на ще одній 
ділянці його поширення – у відкладах флішової формації в районі ново-
го Бескидського тунелю й, отже, доповнити відомості про флюїдний ре-
жим мінералогенезу в Кросненській зони [6] – важливій нафтогазоперс-
пективній структурно-фаціальній одиниці Українських Карпат. 
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Під час розробляння глибоких горизонтів вугільних шахт Львівсько-
Волинського басейну (ЛВБ) зростає загроза викидонебезпечності порід, 
вугілля й газу. Оцінити внесок у це явище газу із включень у прожилко-
во-вкрапленій мінералізації і закритих пор вуглевмісних порід можна на 
підставі знань про мігрувальні палеофлюїди. Ми проаналізували вміст і 
співвідношення основних газових сполук у включеннях за результатами 
мас-спектрометричного хімічного аналізу. 

У межах Белз-Милятинської зони насувів, до якої приурочене Велико-
мостівське газове родовище, склад летких компонентів у первинних 
включеннях у кварці з прожилків у відкладах  карбону (глибина 1 162 м) 
вуглеводневий, об. %: СН4 – 50–55, N2 – 25–30, Н2 – 8–10, СО2 – 3–5, етан 
і пропан – <10, а внутрішній тиск у них за 21 °С становить 10 МПа, за 
61 °С – 13 МПа [2].  

Отже, у нафтогазопровідних розривних порушеннях глибинного за-
кладення під час формування прожилкової мінералізації були умови для 
припливу вуглеводневих флюїдів (зокрема, і важчих, ніж метан, вугле-
воднів) наявними та новоствореними вертикальними (субвертикальни-
ми) каналами-розривами. 

У Червоноградському вуглепромисловому районі у вуглеводневих сис-
темах, релікти яких капсульовані у кварці й кальциті вертикальних 
прожилків [3], серед газів переважає метан (61,0–81,5 об. %), у значній 
концентрації наявні його гомологи – до С5 (CnH2n+2 = 12,4–23,3 об. %). За 
даними мікротермометрії, тут є й більш високомолекулярні вуглеводні, а 
також тверді і в’язкі бітуми. Для включень у прожилках з розвідуваль-
них площ, розташованих східніше, характерні суттєво метановий склад 
газів і незначна домішка (сліди) перших гомологів метану – до пропану. 
Полігенні латеральні прожилки у вапняках містять гази вуглекислотно-
азотно-метанового складу; зафіксовано незначну газонасиченість флюї-
дів включень і відсутність включень вуглеводнів гетерогенного захоп-
лення [3]. Особливістю пізньої марказит-кальцитової мінералізації у ву-
гіллі та вуглевмісних породах є те, що в них з летких компонентів є тіль-
ки вода.  

У породах Любельського родовища (Південно-Західний вугленосний 
район) досліджено склад летких компонентів включень у кварці, сиде-
риті й кальциті вертикальних прожилків. Визначено дуже високу від-
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носну газонасиченість – 4,0–31,1 Па; метан (82,2–87,5 об. %) і його перші 
гомологи (5,2–12,1 об. %) домінують над СО2 і азотом [3]. Водночас у 
кальциті латеральних прожилків виявлено низьку відносну газонасиче-
ність – 0,07–0,53 Па, а серед газів переважає азот – 65,8–76,2 об. % [1]. 

На підставі наведених фактів можна зробити висновок про функціо-
нування в регіоні різних за складом флюїдних палеосистем, розподіл 
яких має часово-просторовий характер. Під час формування вертикаль-
них (субвертикальних) прожилків переважали вуглеводневмісні флюїди з 
високою газонасиченістю, які надходили в мінералоутворювальну сис-
тему, головно, у складі глибинного високотемпературного флюїду [4], що 
підтверджено термодинамічними даними [6]. У разі утворення кальциту 
латеральних прожилків глибинні чинники незначно впливали на склад 
флюїдів. Ці флюїди мали низьку газонасиченість, і в них практично не 
було вуглеводнів; їхнім джерелом були вмісні породи. У першому випад-
ку вірогідне надходження глибинних висхідних флюїдних палеопотоків, 
у другому – флюїдно-латеральні перетікання [5]. 

Наведені матеріали сприятимуть уточненню моделі накладеного про-
жилково-вкрапленого мінералогенезу у вуглепородних масивах ЛВБ, що 
важливо з погляду функціонування накладених вторинних флюїдів та 
впливу їхніх капсульованих реліктів у флюїдних включеннях і закритих 
порах порід на можливі викидонебезпечні явища в поглиблюваних і 
проектованих шахтах басейну. 
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Рудна формація (Д. Рундквист, 1985) – це природна множина родо-
вищ корисних копалин (РКК) зі статистично-стійким мінералого-гео-
хімічним парагенезисом і подібними рисами дискретного стадійно-зо-
нального розвитку за дуже близьких геологічних умов. Головним інстру-
ментом вивчення рудних формацій у сучасній металогенії є руднофор-
маційний аналіз, який розкриває зв’язки між геологічними, передовсім 
магматичними, і рудними формаціями та передбачає (прогнозує) поши-
рення зруденіння, у тім числі не розкритого ерозійними процесами. Ці 
зв’язки  можна виявити не тільки за структурно-геологічними та мінера-
лого-геохімічними ознаками, а й за генетичними побудовами. Разом з 
регіональними мінералогічними дослідженнями вони є стрижнем львів-
ської наукової школи мінералогії акад. Є. Лазаренка, однак не є довер-
шеними без термобарогеохімічних (ТБГХ) досліджень флюїдних вклю-
чень у мінералах. Саме тому разом з аргументацією речовинно-
морфоструктурних чинників вирізнення рудних формацій завжди є 
проблема з’ясування її генетичного змісту, а найбільших успіхів у цьому 
нині досягла термобарогеохімія. Водночас такі генетичні побудови помі-
тно розширюють евристичні можливості рудноформаційного аналізу і з 
“мірою та вагою” предметно слугують цілям прогнозування й дистанцій-
ного оцінювання родовищ корисних копалин.    

Головної мети рудноформаційного аналізу під час крупномасштабного 
прогнозування, розшуків перспективних площ та оцінки похованих ро-
довищ відповідних груп рудних формацій можна обґрунтованіше досяг-
ти, якщо брати до уваги дані про фізико-хімічний режим рудоутворен-
ня, тренди і градієнти ТБГХ-зональності РКК, особливо у вигляді геолого-
генетичних моделей на рівні мінеральних (рудних) парагенезисів, руд-
них тіл, родовищ, рудних полів і провінцій. Тоді коректно виявляються 
риси й чинники такої зональності, її конфігурація, параметричні особ-
ливості флюїдного режиму процесів рудоутворення, міграції й акумуля-
ції корисних компонентів у різноглибинних анізотропних геолого-
структурних і фізико-хімічних зонах. З’являється можливість діагности-
ки ТБГХ-ознак рудних формацій у разі їхньої конвергенції, гібридизму 
чи наявності перехідних типів РКК, які становлять споріднені рудно-
формаційні групи і ряди (М. Павлунь, 2003), а відтак – обґрунтованішого 
передбачення досі не відомих або не знайдених членів рудноформацій-
ного ряду у відповідних геотектонічних структурах, подібно до того, як 
це  запропонував І. Магак’ян (1974).  

Отже, термобарогеохімія – розкриття генетичної сутності рудної фор-
мації разом з обґрунтуванням просторових закономірностей її поширен-

 



ня – це принципово новий напрям сучасної металогенії – ТБГХ-моделю-
вання, діагностики та прогнозування рудних формацій (М. Павлунь, 
2003 та ін.).  

Для системної реалізації зазначених проблем та підходів потрібні, 
найперше, ТБГХ-дослідження генотипних родовищ з визначенням за-
гальних і специфічних рис послідовного (у часі і просторі) розвитку го-
ловних, профільних (стійких, за Н. Петровською) мінеральних парагене-
зисів. У цьому контексті важливого значення набувають дослідження 
морфогенотипу головних мінеральних видів та їхніх типоморфних особ-
ливостей, що онтогенічно конкретизує речовинне “обличчя” родовищ 
відповідної рудної формації та поглиблює уявлення щодо її природи, хо-
ча вони все ще дуже фрагментарні (Ч. Гамянин, 1991; С. Галий с соавт., 
1996; В. Квасниця, 1999).  

Предметне розкриття процесів рудогенезу відбувається через ство-
рення інтегрованих ТБГХ просторово-часових параметричних моделей 
рудних формацій – визначення генетичного типу, будови, конфігурації, 
напруженості, трендів і градієнтів ТБГХ-зональності й характеру 
зв’язків родовищ з розломними структурами та магматичними (палін-
генно-анатектичними) утвореннями як вірогідними джерелами речови-
ни й енергії. Наріжним також є питання визначення глибини перебігу 
процесів рудоутворення на підставі діагностики вертикального палео-
температурного градієнта (∆Т/100 м) як показника термостатованості 
системи рудоутворення: що менший цей градієнт, то більший рівень 
термостатованості, і навпаки; відповідно, у першому випадку глибина 
рудоутворення велика, у другому – мала.  

Належної роздільної здатності щодо визначення генетичного класу і 
глибини перебігу процесів рудоутворення для різноглибинних утворень 
набувають також тренди розвитку фізико-хімічних систем за суб- чи   
навхрестізохоричного режиму (відповідно, перший властивий великим,  
другий – середньо- і, особливо, малоглибинним умовам). Очевидно, що 
системи з високим рівнем термостатованості є найбільш закритими, а з 
низьким – найбільш відкритими; це прецизійно доповнюють дані ізо-
топно-геохімічних досліджень. Зокрема, обґрунтовано доведено, що для 
близькоповерхневих родовищ вміст повітряного 36Ar у флюїдних вклю-
ченнях з продуктивних на золото мінеральних парагенезисів становить 
30–50 %, натомість на родовищах середніх і великих глибин у флюїдних 
включеннях мінералів допродуктивних і продуктивних на золото пара-
генезисів, як і рудних стовпів типу бонанців, наявна максимальна кіль-
кість радіогенного (ювенільного) 40Ar (В. Нарсеев с соавт., 1986). Подібні 
співвідношення виявили і для родовищ молібден-вольфрамової формації 
грейзенової групи (В. Боголепов, 2002). Отже, дані з ізотопії аргону    
разом із ТБГХ-трендами та градієнтами фізико-хімічного режиму ру-
доутворення не тільки свідчать про значну відкритість малоглибинних 
палеогідротермальних систем і високу ізольованість порівняно глибин-
них. Вони, по-перше, слугують обґрунтуванням певної стандартності 
схем вертикальної мінералого-геохімічної та ТБГХ-зональності, а по-
друге, – дають підстави для прогнозування великого або порівняно ве-
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ликого вертикального розмаху зруденіння для формацій великих глибин, 
значних масштабів акумуляції на них мінеральної речовини, хоча й за 
порівняно незначного вмісту корисних компонентів. Також за ізотопни-
ми співвідношеннями у флюїдних включеннях (наприклад, за 40К/40Ar) 
можна прецизійно оцінити час зародження і тривалість функціонування 
рудоутворювальних розчинів, що прямо пов’язано із забезпеченням ма-
сштабів насичення корисними компонентами руд, а це має важливе  
теоретичне і прикладне значення.  

Наведені підходи до ТБГХ-досліджень ендогенних рудних формацій 
дають змогу оцінювати глибокі горизонти РКК різних рудних формацій; 
із випередженням діагностувати чи корегувати рудноформаційну на-
лежність родовищ і відтак передбачати вірогідний вертикальний розмах 
зруденіння та очікувані масштаби запасів; визначати рівень ерозійного 
зрізу родовищ і ступінь збереженості зруденіння в сучасному ерозійному 
зрізі, тобто вирішувати важливу геолого-економічну проблему.  

Наприклад, за низкою ТБГХ-показників і, що не менш корелятивно 
важливо, геологічних, мінералого-фізичних та ізотопно-геохімічних    
ознак золоте зруденіння Бельтау-Курамінського вулкано-плутонічного 
поясу суттєво відрізняється від типового малоглибинного, наближається 
до плутоногенно-вулканогенних утворень середніх глибин (Н. Павлунь, 
1986; Ю. Ляхов с соавт., 1995; М. Павлунь, 2000). Наведемо ці ознаки:  
 перемежування золоторудного процесу і дайкового магматизму;  
 порівняно високий тиск у системі рудоутворення (> 58–40 МПа);  
 значний вміст Na+ і Cl– у розчинах флюїдних включень та суттєве пе-

реважання Na+ над K+ (у три–п’ять разів);  
 наявність у флюїдних включеннях переважно щільної (густинної) фа-

зи рідкого СО2 (до 0,560 г/см3);  
 висока пробність самородного золота ранніх генерацій;  
 розвиток ранніх сульфідів з арсенопіритом;  
 наявність значної кількості бляклих руд;  
 широкий спектр різноглибинних текстур руд;  
 гіпабісальні фації метасоматитів (березитів) на родовищі Кизил-Алма;  
 винятково електронна електропровідність галеніту;  
 наявність гіпабісального фукситу;  
 особливості політипії серициту (модифікації  2М1 і 2М2) і відсутність 

ознак змішаношаруватості;  
 ізотопний склад вуглецю (δ 13С – від –7 до +4 ‰);  
 порівняно невеликі значення ∆Т/100 м для жильних і трубоподібних 

тіл (від 15–20 до 9–12 °С), що відображає порівняно термостатовані 
помірно-глибинні та порівняно закриті палеогідротермальні системи.  
Важливо, що рівень ерозійного зрізу рудоносних морфоструктур опи-

суваного поясу становить не менше 2 000–2 500 м залежно від депре-
сійного чи купольного їх характеру. У разі формування на невеликій 
щодо синрудної палеоповерхні глибині (до 1,2–1,5 км) ці родовища золо-
та були б цілком еродовані, натомість вони мають великий верти-
кальний розмах, а розсипна золотоносність дренувальних рік нульова.  

 



Виконану кореляцію формаційної належності родовищ золота Бель-
тау-Курамінського вулкано-плутонічного поясу підтверджено розвіду-
вальним бурінням: на глибоких горизонтах виявили вертикально витри-
ману повномасштабну промислову золотоносність (П. Голощуков, 1999).    
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Відомості про мінеральний склад моласової товщі Передкарпатського 
прогину потрібно суттєво уточнювати й доповнювати. Особливо це сто-
сується відкладів континентальної геогенерації стебницької світи серед-
нього міоцену, опис якої в численних наукових працях зводиться, го-
ловно, до констатації того чи іншого мінералу [1, 4]. 

З погляду структурної геології стебницьку світу надійно розчленовано 
на три підсвіти за виділеними L-, M- і N-рівнями [3, 5]. Наші досліджен-
ня пов’язані з вивченням мінералів верхньої підсвіти (N-рівень), потуж-
ність якої становить 200–250 м. Вона складена рожево-червоними про-
шарками глин, туфопісковиків і туфів. Серед них наявний горизонт  
монтморилонітових глин, які утворилися внаслідок діагенетичних пере-
творень вулканічного попелу, з рідкісними реліктами олівіну і пластинок 
біотиту. У всіх літологічних відмінах порід є піроксени, плагіоклази, вер-
микуліт, вулканічне скло, цеоліти, стронціаніт і комплекс мінералів важ-
кої фракції: магнетит, хроміт, циркон, гранат, турмалін та ін. 

Безпосереднім об’єктом наших досліджень став циркон із пісковиків, 
туфопісковиків і гравелітів верхнього стратиграфічного рівня світи в 
корінному заляганні (р. Прут у с. Ланчин, р. Лючка та її притока Дубо-
вий у с. Яблунів). Породи представлені слабко зцементованою масою, 
менш розсипчастими вони є в підошві прошарків і лінз. 

Мікроскопічно й гоніометрично вивчали найбільші кристали циркону 
(до 0,4 мм); грані дрібних індивідів (0,1–0,2 мм) ідентифікували за ана-
логією з визначеними під бінокуляром. Кристали вимірювали на двоко-
ловому гоніометрі ГД-1. Переважна більшість досліджених індивідів має 
блискучі гладкі грані, які дають на гоніометрі чіткі яскраві сигнали. Юс-
тування виконано за гранями вертикального поясу; якість сигналів від 
граней (чіткість та яскравість) оцінювали за п’ятибальною шкалою. Бе-
ручи до уваги малий розмір кристалів, освітлювальну лампочку гоніо-
метра замінили потужнішим освітлювачем. 

Кристали циркону представлені добре кристалографічно ограненими 
індивідами розміром 0,1–0,4 мм, вони мають довго- і середньопризма-
тичний обрис, окремі кристали короткопризматичні. Забарвлення го-
ловно рожеве і блідо-рожеве, трапляються поодинокі безбарвні індивіди, 
а також буруваті (двоголові короткопризматичні). Найбільше довго-
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призматичних кристалів у пісковиках і гравелітах району притоки Ду-
бовий. Усі досліджені кристали прозорі, інколи слабко тріщинуваті, без 
матованих граней і слідів обкатування. Тверді включення зафіксовано 
тільки в поодиноких темнозабарвлених індивідах. 

Відомо, що значення коефіцієнта видовження Кв кристалів циркону 
тісно пов’язане з фізико-хімічними умовами утворення його материнсь-
ких порід. Визначено, що для досліджуваних довгопризматичних крис-
талів значення Кв становить 3,0–4,0 (середнє значення – 3,4), для корот-
копризматичних – 2,0–3,0 (середнє – 2,3). 

Результати гоніометричнх досліджень засвідчили, що в огранці довго-
призматичних індивідів домінують тетрагональні призми {110} і {100}, з 
яких призма першого роду {110} переважає. На головках кристалів най-
частіше наявні грані тетрагональної дипіраміди {111}, підпорядковани-
ми є невеликі грані дитетрагональної дипіраміди {311}. На кристалах 
короткопризматичного обрису чітко переважають грані тетрагональної 
призми першого роду {110}, а призми {100} на більшості індивідів узагалі 
нема; на головках розвинуті грані тетрагональної дипіраміди {111}. От-
же, різко переважає цирконовий габітусний тип кристалів (за О. Куха-
ренком). 

Зазначимо, що походження акцесорного циркону в породах Україн-
ських Карпат і Передкарпаття досі чітко не визначено [2]. Переважання 
блідозабарвлених довгопризматичних кристалів цирконового габітусного 
типу у відкладах стебницької світи дає змогу припускати, що переважна 
більшість цього мінералу надходила з кластичним матеріалом у басейн 
седиментації з гранітоїдних порід (можливо, молодого віку) ранніх інтру-
зивних фаз. Про це свідчить і мінеральний склад відкладів. 
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На території Рівненської обл. базальти простежено смугою завдовжки 

120 км, витягнутою в північно-західному напрямі; ширина смуги – від 
12–14 км на півдні до 20 км на півночі. Базальти належать до волинсь-
кої серії венду (V1vl), яка представлена петрографічно складною ефузив-
но-пірокластичною товщею з підлеглими за потужністю горизонтами 
осадових утворень у фундаменті розрізу. У складі серії виділено горба-
шівську, заболотівську, бабинську та ратненську світи (заболотівська, 
бабинська й ратненська є аналогами трьох підсвіт берестовецької світи). 
За текстурними ознаками серед базальтів розрізняють масивні та миг-
далекам’яні. 

Найбільш мінералогічно цікавою є ратненська світа, яка залягає на 
потужній туфовій товщі бабинської світи. Це базальтовий покрив з чо-
тирьох потоків, розділених лавобрекчіями або малопотужними прошар-
ками туфів. У базальтах поширені мінерали метаморфічного (адуляр, 
хлорит, яніт), гідротермального (пірит, гематит, барит, кальцит, аметист) 
та гіпергенного (малахіт, азурит, борніт та ін.) походження [1]. 

Базальти Іванчинського кар’єру, який розташований поблизу с. Іванчі 
Володимирецького р-ну, – це частина пластоподібної товщі вулканітів 
берестовецької світи потужністю понад 200 м [2]. Товща залягає субго-
ризонтально з невеликим нахилом на південний захід. У її складі виділе-
но сім шарів (зверху вниз): 
 звітрілі афанітові базальти (потужність – 2,2–6,6 м); 
 лави, лавобрекчії та мигдалекам’яні базальти (5,2–10,8 м); 
 афанітові базальти (5,3–17,9 м); 
 туфи і лавобрекчії (12,5–21,0 м); 
 мигдалекам’яні базальти (8,3–19,2 м); 
 афанітові базальти (4,3–25,6 м); 
 тонко- і дрібноуламкові туфи й лавобрекчії (0,5–19,5 м). 

Мінеральний склад окремих відмін базальтів такий, %:  
афанітовий базальт – плагіоклаз – 38–45, піроксен – 32–40, рудний мі-

нерал (магнетит або ільменіт) – 5–10, хлорит – 5–10, вулканічне скло – 2–
8, цеоліт – 0–10, палагоніт – від знаків до 5 %, кварц – від нуля до зна-
ків; 

пористий базальт – плагіоклаз – 25–47, піроксен – 10–35, скло вулка-
нічне – 5–7, рудний мінерал – 2–3, хлорит – від знаків до 10 %, палагоніт 
– до 3 %, кварц – до 3 %, цеоліт – 0,3 %; 

мигдалекам’яний базальт – плагіоклаз – 35–45, піроксен – 10–36, 
кварц – 10–12, скло вулканічне – 5–8, рудний мінерал – 5–8, цеоліт – 3–
20, хлорит – 1–10, палагоніт – від знаків до 2 %, карбонат – до 1 %. 
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Максимальну кількість мигдалин зафіксовано в близько-поверхневій, 
крайовій і фронтальній зонах потоків. У нижній частині потоків мигда-
лини звичайно плоскі, приплюснуті, орієнтовані паралельно до меж по-
току. У кар’єрі Іванчинського родовища досить часті стяжіння жильної 
форми. 

За вмістом основних мінеральних компонентів мигдалини розділено 
на п’ять груп [3]: кременисто-карбонатні, суттєво кварцові, халцедонові, 
кварц-халцедонові та халцедон-цеолітові. За характером рисунку виді-
ляють три групи мигдалин: агати з концентричним рисунком; агати з 
горизонтальною шаруватістю; композиційні агати. В Іванчинському 
кар’єрі виявлено майже всі виділені групи. Зазначимо, що найбагатші 
на різновиди агати першої групи, серед яких є бастіонний і муаровий, а 
також композиційні агати (вічковий, місячний, хмарний та ін.). 

На Іванчинському родовищі найчастіше трапляються  кварц-халцедо-
нові мигдалини. Вміст головних компонентів у них змінюється від 40 до 
60, іноді 80–85 %. Серед вторинних компонентів передує кварцин,    
менше цеолітів (морденіт, гейландит та ін.), гетиту, кальциту, кахолонгу, 
зрідка трапляються яшмоїди, дуже рідкісною є мідь. За характером роз-
ташування мінералів виділено дві підгрупи мінеральних тіл: мигдалини з 
двома головними зонами – зовнішньою халцедоновою та внутрішньою, 
складеною жердиноподібними зернами кварцу, а також ритмічно-сму-
гасті мигдалини. 

Гемологічний інтерес становлять халцедон-цеолітові мигдалини. Го-
ловний компонент цих стяжінь – халцедон, який пронизує зерна цеолі-
тів, а іноді й заміщує їх. Особливого шарму цій групі мигдалин надають 
окремі групи різнобарвних цеолітів – рожевих, червоних, жовтих, буру-
вато-жовтих. Цеоліти представлені жердиноподібними й голчастими ін-
дивідами, які утворюють радіальні та повстяноподібні агрегати, а також 
сферолітові, розеткоподібні й перисті зрощення. Рідкісним мінералом в 
описуваній групі мигдалин є самородна мідь. Вона трапляється у вигляді 
дендритових зростків і грудкуватих виділень, вкраплених у мінерали 
групи цеолітів. 

Замість висновку: з 2006 р. автори щорічно відвідують кар’єр Іван-
чинського родовища. Відібрані в кар’єрі взірці агатових мигдалин (часто 
– після розпилювання й полірування) поповнили експозицію геологічного 
музею Коледжу геологорозвідувальних технологій, а також передані до 
кам’яних колекцій багатьох вищих навчальних закладів і шкіл України. 
У 2011 р. ми підготували презентацію рівненських агатів для учасників 
VIII з’їзду УМТ (з публікацією в “Записках Українського мінералогічного 
товариства” матеріалів про агати). Однак зібрана колекція є незначною 
частиною того, що щоденно знищує подрібнювально-сортувальна уста-
новка Іванчинського кар’єру: мигдалинами агатів “прикрашений” основ-
ний продукт кар’єрної розробки родовища – щебінь (!). 

Очевидно, настав час вжити кардинальних заходів зі збирання й   
збереження дивовижних витворів природи – агатових мигдалин Рів-
ненщини. 
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Під час виробництва залізорудних концентратів з бідних окиснених 

залізних руд з’являється багато проблем, для вирішення яких потрібні 
комплексні мінералогічні, фізико-хімічні й технологічні дослідження [1]. 
Для підвищення ефективності технології збагачення бідних окиснених 
залізних руд досі актуальним є пошук економічно доцільних і техноло-
гічно доступних методів перетворення слабкомагнітних мінералів (гема-
тит, гетит) у сильномагнітний магнетит з наступним виділенням сильно-
магнітної фракції методами магнітної сепарації [2]. Нині є велика кіль-
кість праць стосовно перетворення слабкомагнітних мінералів у сильно-
магнітні, однак залишається багато невирішених питань, пов’язаних, 
зокрема, із закономірностями синтезу магнетиту у водному середовищі.  

Наша мета – синтез магнетиту у водному середовищі під впливом    
магнітного поля та ультразвуку. Такі дослідження слугуватимуть оптимі-
зації режиму омагнічування залізних руд. 

Ми синтезували чотири взірці методом сумісного осадження солей 
Fe3+ та Fe2+ в лужному середовищі під впливом як магнітного поля, так і 
ультразвуку. Для утворення суспензії використано такі реагенти: 
FeCl3·6H2O, FeSO4·7H2O, KOH та HCl. Під час синтезу взірців під дією 
ультразвуку застосовували ультразвуковий прилад UP200S (робоча час-
тота – 24 кГц, потужність – 200 Вт) та магнітне поле з індукцією 8 мТл. 
Перший дослід виконували без магнітного поля, другий – за дії магнітно-
го поля, третій – під дією ультразвуку без магнітного поля, четвертий – 
за умов магнітного поля під дією ультразвуку (див. таблицю). 

Рентгенофазовий аналіз (РФА) взірців виконано на дифрактометрі 
ДРОН-3М за мідного випромінювання (CuKα = 0,154178 нм). Область 
сканування взірців 2θ – 10–70°. Результати діагностики порівнювали з 
еталонами банку даних PCPDFWIN (PDF-2) 2003 р. Також виконано по-
рівняння міжплощинних відстаней синтезованих взірців зі стандартни-
ми значеннями для магнетиту й махгеміту. 
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Умови синтезу магнетиту й отримані результати 

Номер 
взірця 

Магнітне 
поле 

Ультразвук 
Стала  

комірки, 
нм 

Розмір час-
тинок, нм 

Намагніче-
ність насичен-
ня, А*м2/кг 

1 – – 0,836 6,3 ± 0,1 24 ± 1 
2 + – 0,833 7,0 ± 0,1 32 ± 1 
3 – + 0,839 10,5 ± 0,1 37 ± 1 
4 + + 0,836 7,1 ± 0,1 32 ± 1 

За даними РФА обчислювали сталу елементарної комірки для синтезо-
ваних взірців з використанням співвідношення для кубічних кристалів 
[4]. Результати засвідчують (див. таблицю), що параметр a для взірця 3 
практично збігається зі стандартним значенням для магнетиту (a =        
= 0,8393 нм). Отримані результати для інших взірців не дають змоги за-
числити їх до магнетиту або магхеміту (a = 0,8346 нм). 

Методом РФА також можна оцінити середній розмір зерен дослідже-
них взірців. Його визначали за формулою Дебая–Шерера [3]. Виявилось 
(див. таблицю), що середній розмір кристалітів змінюється від 6,3 нм 
(взірець 1) до 10,5 нм (взірець 3). Магнітну характеристику взірців ви-
значали на магнітометрі з датчиками Холла методом магнітометрії. 

Розмір синтезованих наночастинок становить порядку 10 нм, а на-
магніченість насичення досягає близько 40 А*м2/кг (для магнетиту це 
значення становить 92 А*м2/кг). Отже, властивості синтезованих нано-
частинок подібні до властивостей наночастинок магнетиту. Виявилось 
також, що накладання ультразвукових коливань на реакційну суміш 
призводить до підвищення намагніченості насичення взірців (порівняно 
із взірцями, які синтезовано за відсутності ультразвукових коливань). 
Одночасна дія магнітного поля й ультразвуку зумовлює менший ефект, 
ніж дія ультразвуку без магнітного поля.  

Отже, отримані результати можуть бути корисними для оптимізації 
режиму омагнічування залізних руд. 

Робота виконана в рамках проекту науково-дослідних робіт молодих 
учених НАН України № 1/16-Г “Закономірності синтезу магнетиту з 
гематиту або гетиту, локалізованих в залізних рудах, під впливом різ-
них відновників”. 
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Метеорит Кримка належить до рідкісних нерівноважних хондритів, 

збагачених екзотичними вуглецевмісними ксенолітами. Генетично важ-
ливим серед них є бітумовмісний літичний уламок порфірової будови, 
який уперше знайдено в хондриті Кримка і в метеоритах загалом.  

Включення бітуму виявлено на межі з тонкозернистою оболонкою 
ксеноліту у вигляді  перервних смуг з частковим проникненням у між-
зерновий проміжок, а також у катаклазованих периферійних ділянках 
ксеноліту. Важливою особливістю є супровідна тонкозерниста силікатна 
речовина, яка за розміром зерен, будовою, пористістю й мінеральним 
складом цілком відповідає тонкозернистій оболонці ксеноліту. 

Сканувальні електронно-мікроскопічні та рентгеноспектральні дослі-
дження засвідчили, що включення бітуму в порфіровому ксеноліті     
мають такі особливості:  
 розташовані головно на поверхні й у приповерхневих ділянках ксе-

ноліту, асоціюють з тонкозернистою речовиною і приурочені до ка-
таклазованих ділянок;  

 мають видовжену форму;  
 їхні краї зазубрені, частково проникають у міжзерновий простір ксе-

ноліту;  
 аморфні;  
 здатні до випаровування під дією електронного або рентгенівського 

променя з наступною конденсацією на поверхні шліфа метеорита;  
 наявні пори і тріщини осідання;  
 містять окремі зерна мінералів, головно сульфіду заліза, ділянки тон-

козернистої речовини, а також смуги, збагачені Fe, Ni і S (ясніші за 
відтінком);  

 характерна варіація аналітичної суми у валовому хімічному складі 
різних ділянок бітуму в межах 92,7–101,8 мас. %, а вмісту вуглецю – 
84,4–99,4 мас. %;  

 наявні ознаки пластичної деформації.  
Зазначимо, що бітум у метеориті виявлено не традиційними хімічни-

ми методами, а за допомогою електронно-мікроскопічних і мікрозондо-
вих досліджень (уперше для метеорита Кримка, а для звичайних хонд-
ритів загалом це рідкісне явище).  

                                                           
Результати структурно-мінералогічного й хімічного дослідження цього ксено-
літу див. у матеріалах А. Гіріч та В. Семененко на с. 24. 
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Будова, мінеральний і хімічний склад ксеноліту, а також неоднорід-
ність складу олівінових і піроксенових зерен однозначно свідчать про 
його формування внаслідок нерівноважної розкристалізації силікатного 
розплаву, аналогічно до утворення мікропорфірових хондр або ударних 
розплавів, а уламкова форма ксеноліту – про те, що він є фрагментом 
більшого об’єкта. Таким об’єктом могла бути мікропорфірова макрохон-
дра типу знайденої раніше в хондриті Кримка.  

Характер розташування бітуму з включеннями мікронних зерен го-
ловно на периферійних ділянках ксеноліту, а також наявність тонкозер-
нистої речовини і катаклазованих силікатних ділянок безпосередньо на 
межі з бітумом дають підстави для висновку про міграційну природу 
бітуму, який міг проникнути у ксеноліт із внутрішнього або зовнішнього 
джерела – або внаслідок міграції в ксеноліт після акреційного утворення 
оболонки по попередньо катаклазованих ділянках і тріщинах із вуглеце-
вмісної оболонки, або із зовнішнього джерела невідомого походження.  

Отже, структурно-мінералогічні та хімічні дослідження бітумовмісно-
го порфірового ксеноліту в хондриті Кримка дають змогу зробити такі 
висновки і припущення:  

1) вуглецевмісна речовина ксеноліту складена твердим бітумом, а   
його тонкозерниста оболонка – імовірно, частково мінералізованою його 
відміною;  

2) вуглецевмісний ксеноліт є уламком порфірової макрохондри або   
більшого об’єкта, складеного розкристалізованим ударним розплавом;  

3) бітум має, найімовірніше, ударно-метаморфічну міграційну приро-
ду; він проник у порфіровий уламок із тонкозернистої вуглецевмісної 
оболонки ксеноліту в материнському тілі хондриту або із зовнішнього 
джерела в покритий оболонкою уламок, можливо, на реголітовій поверх-
ні невідомого тіла вуглистого складу ще в доакреційний період форму-
вання материнського тіла метеорита Кримка. 
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Ниткоподібні кристали (НПК) – природні об’єкти специфічної криста-
лографічної форми – давно відомі в земних породах та взірцях з Місяця, 
порівняно недавно їх відшукали в метеоритах, проте актуальним ви-
вчення НПК стало тільки після експериментальних досліджень [1, 3] та 
виявлення їхніх унікальних фізичних і хімічних властивостей.  

У метеоритах зафіксовано НПК олівіну і графіту в хондритах, рабди-
ту, камаситу й теніту – у залізних і залізо-кам’яних метеоритах, гід-
роксидів заліза – у звітрених метеоритах. Їхня природа різна. За винят-
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ком олівіну, НПК якого поширені тільки в примітивній речовині хондри-
тів і утворились із газової фази протопланетної туманності [6], НПК    
решти мінералів сформувались, головно, у материнських тілах метеори-
тів унаслідок твердофазових перетворень, зумовлених метаморфоген-
ними процесами. 

Найпоширенішими, крім продуктів земного звітрювання [7], є НПК 
теніту в атакситах – аномальній групі залізних метеоритів [4], а також 
НПК рабдиту (Fe,Ni)3P (морфологічний різновид шрейберзиту) у залізних 
метеоритах і залізо-кам’яних (паласитах). Як рідкісний випадок на по-
верхні металевого каркасу в паласиті Омолон діагностовано НПК кама-
ситу, характер розташування й морфологічні особливості яких свідчать 
про їхнє ударно-метаморфічне походження [2]. Сканувальне електронно-
мікроскопічне (СЕМ) вивчення інтенсивно звітрених за земних умов  
взірців атакситу Чінге засвідчило [4], що основа метеорита складена су-
цільною ґраткою з НПК теніту. Вони є продуктом незавершеної криста-
лізації в нікелистому залізі, зумовленої різким зростанням швидкості 
охолодження материнського тіла метеорита.  

Згідно з експериментальними дослідженнями [5], кристали рабдиту 
мають дифузійну природу. На відміну від більшості природних і штуч-
них НПК, які сформувались за нерівноважних умов, вони утворилися за 
рівноважних умов під час повільного охолодження нікелистого заліза в 
межах 600–500 °С з твердої фази камаситу, яка містила 0,5–0,8 ат. % 
фосфору.  

Завдяки СЕМ-дослідженням глибокопротравлених полірованих шлі-
фів залізних метеоритів виявлено такі морфологічні різновиди рабдито-
вих кристалів, як дощаті, стовпчасті та голчасті; більшість має ознаки 
ударно-метаморфічних перетворень, а саме – структури крихких і плас-
тичних деформацій, а також повторного нагрівання, що зумовлено   
ударним метаморфізмом у доземний та земний періоди їхньої історії.  

Аналогічні дослідження взірців паласиту Омолон, які ми виконали 
вперше для залізо-кам’яних метеоритів, дали змогу виявити такі особли-
вості: НПК рабдиту мають голчасту, дощату, пластинчасту, в окремих 
випадках стовпчасту форму; наявні зростки; характерна закономірна 
орієнтація у двох–трьох напрямах окремих кристалів і систем паралель-
них кристалів у камаситі; виявлено ознаки крихких деформацій та не-
значного ударного нагрівання. 

Отже, на підставі оригінальних і літературних даних можна зробити 
такі висновки:  

1) у залізних і залізо-кам’яних метеоритах наявні НПК рабдиту, інколи 
– камаситу, в атакситах – НПК теніту;  

2) НПК теніту й рабдиту є продуктом твердофазового перетворення 
нікелистого заліза материнських тіл метеоритів, а НПК камаситу – наслі-
док кристалізації з газової фази під час ударного метаморфізму;  

3) ниткоподібним криталам рабдиту в паласитах притаманне більше 
морфологічне різноманіття і менше поширення деформаційних структур 
та ознак нагрівання, порівняно з залізними метеоритами, що зумовлено, 
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найімовірніше, незначними відмінностями у швидкості охолодження 
материнських тіл метеоритів та їхній ударно-метаморфічній історії;  

4) НПК рабдиту в залізних і залізо-кам’яних метеоритах мають багато 
спільних морфологічних ознак з іншими природними і штучно вироще-
ними НПК, хоча їхній хімічний склад, умови й середовище утворення 
різні. 
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Титанові розсипи Валки-Гацківського родовища (Іршанська група ро-
довищ титану, Житомирська обл.) просторово і за складом тісно 
пов’язані з масивами ільменітоносних основних порід коростенського 
комплексу. Розсипи представлені, головно, елювіальним, алювіальним і 
алювіально-делювіальним генетичними типами. На корінних породах 
розвинута кора звітрювання каолінового профілю, яка є головним по-
стачальником ільменіту в розсипи.  

Валки-Гацківське розсипне родовище приурочене до давніх долино-
подібних понижень палео-Ірші та її приток мезо-кайнозойського віку.  
Генезис палеодолини пов’язаний з серією тектонічних порушень. Свід-
ченням цього є те, що кристалічний фундамент і його кора звітрювання 
на бортах долини часто розташовані на 10–12 м вище, ніж у її осьовій 

 



частині. Алювіальний характер розсипу підтверджений обкатаністю й 
сортуванням зерен ільменіту [1]. 

 Ми проаналізували чотири технологічні проби алювію (№ 22, 53, 82, 
83) і три проби кори звітрювання (№ 23, 24, 54). Виявилось, що алю-
віальні піски і кора звітрювання значно відрізняються за вмістом піща-
ної та глинистої фракцій. В алювіальних рудах вміст зернистої фракції 
коливається в межах 82,8–93,7 %, а глинистої – 6,3–17,2 %. У корі звіт-
рювання навпаки – глиниста фракція становить 66,7–86,7 %, а зерниста 
– 13,3–33,3 %. 

У зв’язку з різним ступенем змін наявні закономірні відмінності у хі-
мічному складі, густині та магнітних властивостях ільменіту. Ільменіт 
алювію містить від 57,40 до 66,80 % TiO2, 2,53–17,54 FeO, 22,20–
29,30 Fe2O3 і 0,13–0,20 % P2O5, а ільменіт кори звітрювання – 51,30–
54,20 % TiO2, 35,80–36,70 FeO, 9,65–10,40 Fe2O3 і 0,034–0,056 % P2O5. 

У таблиці наведено гранулометричний склад проб, розподіл основних 
мінералів і TiO2 за класами крупності. З неї видно, що основна частина 
матеріалу технологічних проб алювію (74,9–83,5 %) припадає на клас 
крупності –1,0+0,5 мм. У цьому класі зосереджений весь ільменіт і 
88,95–93,00 % TiO2. 
 

Склад ільменітових руд Валки-Гацківського родовища, % 
Номер технологічної проби 

Продукти 
1 2 22 23 24 29 30 33 53 54 82 83 

Вміст у вихідній руді 
Зерниста 
частина 
руди 

72,0 52,70 82,80 28,90 33,30 55,00 40,00 86,50 90,28 13,27 88,00 93,70 

Глиниста 
фракція 

28,0 47,30 17,20 71,10 66,70 45,00 60,00 13,50 9,72 86,73 12,00 6,30 

Ільменіт 5,17 10,56 3,26 12,80 15,95 4,17 4,40 2,59 8,60 2,99 4,85 6,18 
TiO2 3,24 6,00 2,27 7,10 8,10 – – 1,77 2,12 5,90 3,57 4,33 

Розподіл TiO2 
Зерниста 
частина 
руди 

92,3 93,10 91,40 93,40 93,40 – – 91,78 – – 90,00 93,70 

Глиниста 
фракція 

7,70 6,90 8,60 6,60 6,60 – – 8,22 – – 10,00 6,30 

Зернистий 
ільменіт  

88,7 91,80 85,60 92,90 93,00 – – 88,80 – – 90,20 95,30 

П р и м і т к а. Технологічні проби 1, 22, 23, 29, 33, 53, 82, 83 – з алювію, проба 2 
– алювій + елювій, проби 24, 30 і 54 – з елювію. 

У пробах кори звітрювання на цей же клас крупності припадає 12,54–
21,20 % матеріалу і 84,7–86,9 % TiO2. Зернистий матеріал розподілений 
рівномірно, ільменіт приурочений до фракції –1,0 мм. На великі зерна 
(+1,0 мм) припадає тільки 0,05–5,10 % TiO2 .  

 Виконані дослідження мають неабияке практичне значення, оскільки 
гранулометричний склад ільменіту є важливим показником його здатно-
сті концентруватися в продукт залежно від методів збагачення. А відо-
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мо, що досить нерівномірний вміст ільменіту й електромагнітних домі-
шок (сидерит) зумовлює певні труднощі під час відпрацювання ділянок. 

Ільменіт Валки-Гацківського родовища залежно від ступеня змін і   
наявності домішок придатний для виробництва пігментного двооксиду 
титану сірчанокислим способом і для металургійної переробки [2]. 
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Закономірності перебігу геохімічних реакцій у багатьох випадках за-

вуальовані навіть за наявності великої кількості емпіричних даних. Для 
розуміння деталей будь-якого геологічного явища актуальним є фізико-
хімічне моделювання природних процесів мінералоутворення. Особливу 
увагу привертають явища поліморфізму та поліморфні переходи між 
різноструктурними фазами одного хімічного складу. Об’єктом нашого 
дослідження стала гідротермальна система, у якій формуються сульфіди 
з поліморфним перетворенням кіновар–метацинабарит. Ми застосували 
метод числового фізико-хімічного моделювання мінералоутворення в 
програмному пакеті GEM-Selektor (GEMS3).  

Кіновар, більш низькотемпературний α-HgS поліморф, має ланцюж-
кову структуру. Метацинабариту – високотемпературному β-HgS полі-
морфу – властива структура типу сфалериту. Термодинамічні характе-
ристики переходу кіновар–метацинабарит описано у праці (Мельчакова, 
Киселева, 1989). 

Початковий склад модельованої системи наведено в таблиці. Компо-
ненти системи вибирали з огляду на імітацію середньо-, низькотемпера-
турних гідротермальних умов; у реакції брали участь розчини з солоніс-
тю 8, 16, 20, 40 мас. % NaCl-екв. Буферну рівновагу окисно-відновних 
умов підтримували за допомогою H2S–H2SO4. Тиск змінювали від 100 до 
1 000 бар. Температурний інтервал оцінки мінерального рівноважного 
стану становив 225–525 °С. 

Метацинабарит утворюється лише за підвищених значень тиску. Як-
що за Р = 100 бар у температурному інтервалі 225–300 °С відкладається 
тільки кіновар, то вже за 200 бар у точці 363 °С відбувається перехід у 
метацинабарит. За такого значення тиску температурний проміжок 
стабільності метацинабариту становить 363–401 °С. Якщо ж значення 
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тиску досягає 300 бар, то перехід кіновар–метацинабарит “зсувається” 
до температури 367 °С. Інтервал існування метацинабариту в цьому ви-
падку обмежений значеннями температури між 367 і 425 °С. Так само 
впливає на процес збільшення тиску до 1 000 бар: точка переходу кіно-
вар–метацинабарит потрапила на значення 385 °С, а температурний   
інтервал стабільності метацинабариту ще більше розширився – 385–      
500 °С. За вищих значень температури метацинабарит розкладається з 
виділенням самородної ртуті. Виявилось, що поступова зміна солоності  
ніяк не впливає на зміну температурних інтервалів співіснування міне-
ральних фаз (див. таблицю).  

Компонентний склад модельованої системи 
Реагенти Маса, г 

FeS 
СuS 
HgS 
H2S 
H2SO4 
H2О 
Fe2O3 
FeOOH 
NaCl 

50 
50 
50 
1 
1 

1 000 
1 
1 

80 (160, 320, 400) 

Результати моделювання охолодження розчину з оцінкою темпера-
турних інтервалів існування сульфідних фаз кіноварі–метацинабариту 
для тиску 1 000 бар наведено на рисунку. 

 
Результати числового фізико-хімічного моделювання поліморфного  

перетворення кіновар–метацинабарит залежно від температури за тиску  
1 000 бар. Стрілкою позначено температуру поліморфного переходу. 

Отже, утворенню метацинабариту сприяє підвищення тиску. Це ло-
гічно випливає з необхідності переорієнтації зв’язків ланцюжкової стру-
ктури у щільнішу структуру метацинабариту. Поле стабільності існуван-
ня метацинабариту розширюється за вищих значень тиску, а зміна со-
лоності розчинів не впливає на умови поліморфного перетворення. 
 

Мельчакова Л. В. Переход киноварь–метациннабарит (энтальпия и температура 
перехода, теплоемкость) / Л. В. Мельчакова, И. А. Киселева // Геохимия. – 
1989. – № 11. – С. 1663–1668. 
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Офіоліти Українських Карпат є складовими ультрамафітової формації 
Мезотетису [3, 9]. Представницькі відслонення офіолітів є в басейні Те-
реблі в Мармароській зоні скель Внутрішніх Українських Карпат. Тут 
інтрузивну частину офіолітів виділено в угольський магматичний ком-
плекс [9]; інтрузивні породи представлені, головно, перидотитами. Вони 
трапляються як олістоліти в олістостромовій товщі соймульської світи 
нижньої крейди. Саме з неї починається стратиграфічний розріз Мар-
мароської зони скель [3]. 

Ми досліджували мінералогічні та петрографічні особливості перидо-
титів. Хімічний склад мінералів вивчали за допомогою сканувального 
електронного мікроскопа-мікроаналізатора РЕММА-102-02 (м. Суми).  

За мінеральним складом і структурними особливостями серед перидо-
титів можна виділити катаклазовані лерцоліти і гарцбургіти. Структура 
порід порфірокластична. Мінеральний склад: олівін, ортопіроксен, клі-
нопіроксен, амфібол, тальк, серпентин, магнетит, шпінель. 

Олівіном складені великі (1,0–1,5 мм) виділення ізометрично-еліпсопо-
дібної форми, які розбиті системою тріщинок на мікроблоки розміром до 
0,01 мм і мають мікромозаїчну структуру [1]. За результатами мікрозон-
дового аналізу обчислено таку кристалохімічну формулу олівіну:  

(Mg1,74–1,78Fe2+0,18–0,19)1,93–1,97[Si1,01–1,03O4]. 
Вміст Fe2+ коливається від 6,79 до 7,03 ат. %, що відповідає форсте-

риту. 
Піроксени утворюють великі (1,0–2,0 мм) коротко- і видовжено-таб-

литчасті виділення. Зерна розтягнуті за спайністю перпендикулярно і 
вигнуті паралельно до видовження. Вони мають хвилясте загасання й 
мікролейстово-мозаїчну структуру [1]. Більша частина зерен частково 
або повністю заміщена серпентином, а по периферії іноді тальком і ам-
фіболом. Загальна кристалохімічна формула ортопіроксенів така:  

(Mg1,74–1,93Fe2+0,14–0,22Mn2+0,00–0,01Ca0,00–0,01)1,90–2,16· 
·[(Si1,69–2,01Al0,05–0,33Fe3+0,00–0,11Ti4+0,00–0,01)1,99–2,06O6]. 

За вмістом феросилітового компонента Fs0–12 мінерал можна зачисли-
ти до енстатиту.  

Зерна клінопіроксенів практично не змінені, іноді по їхній периферії 
фіксують хлорит. Клінопіроксен представлений діопсидом:  

Ca0,87–0,94(Mg0,82–0,85Fe2+0,07Al0,00–0,14Cr3+0,00–0,04)0,97–1,09· 
·[(Si1,83–1,88Al0,11–0,24)1,99–2,07O6]. 
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Амфібол утворює короткотаблитчасті зерна розміром до 0,01 мм, го-
ловно, в інтерстиціях зерен ромбічних піроксенів. За хімічним складом 
його можна визначити як тремоліт: 

(Ca1,94–2,02Na0,06–0,16)2,02–2,20(Mg4,69–4,78Fe2+0,20–0,26Ti4+0,03Mn2+0,01)4,95–5,02(OH)2· 
·[(Si7,79–7,91Al0,11–0,22)7,98–8,01O22]. 

Тальк трапляється локально, ним складені переривчасто-ланцюжкові 
лейстоподібні скупчення в інтерстиціях зерен олівіну й ортопіроксену. 

Серпентин часто псевдоморфно заміщує ромбічний піроксен, а також 
у вигляді петельок розвинутий по тріщинах в олівіні. Петельчастий сер-
пентин явно пізніший, кородує таблитчастий, розвинутий по ньому у 
вигляді різноорієнтованих прожилків. За показником заломлення (np' =   
= 1,535) петельчастий серпентин відповідає хризотилу, а таблитчастий   
(np' = 1,540) – лізардиту. У серпентині часто помітні численні точкові 
включення магнетиту. 

Шпінель утворює окремі ізометрично-еліпсоподібні зерна розміром 
0,2–0,4 мм з мікропротогранулярною структурою [1] і дрібні (до 0,05 мм) 
гострокутні виділення неправильної форми в серпентині та в інтерсти-
ціях зерен піроксенів. За хімічним складом виділено дві групи шпінелі-
дів: перша – це зерна, збагачені Mg2+, а вміст Al3+ у них значно переви-
щує вміст Cr3+ (більші за розміром); друга – зерна, збіднені Mg2+, а вміст 
Al3+ і Cr3+ майже однаковий (дрібні).  

На діаграмі М. Павлова [6] фігуративні точки шпінелідів першої групи 
розташовані в полі пікотиту. Кристалохімічна формула мінералу така:  

(Mg0,71–0,83Fe2+0,17–0,27Mn2+0,00–0,01)0,98–1,01· 
·(Al1,60–1,74Cr3+0,27–0,35Fe3+0,00–0,06Ti0,00–0,01)1,99–2,01O4. 

Шпінеліди другої групи потрапили в поле хромпікотиту і мають таку 
кристалохімічну формулу:  

(Mg0,43–0,59Fe2+0,34–0,56Mn2+0,00–0,04)0,90–1,01· 
·(Al1,01–1,42Cr3+0,55–0,93Fe3+0,00–0,01Ti0,00–0,01)1,98–2,00O4. 

Взаємовідношення мінералів дають підстави для виділення двох рів-
новажних асоціацій:  

1) олівін + шпінель + ортопіроксен + клінопіроксен;  
2) амфібол + тальк. 
Температура перетворення порід першої мінеральної асоціації, яку 

оцінено за шпінелевим і олівін-шпінелевим геотермометрами, коли-
вається в інтервалі 900–1 290 С [5, 7, 10], тиск  15 кбар [7], для другої 
мінеральної асоціації Т = 430–450 С, Р = 4,0–4,5 кбар [2, 10].  

Різні термодинамічні умови перетворення перидотитів виявлені й у 
ступені часткового плавлення, який становить 14 % для першої асоціації 
і 25 % – для другої [8]. Таку ж закономірність визначено і для швидкості 
спредингу: перша асоціація характеризує повільноспредингові перидо-
тити, друга – швидкоспредингові [4]. 

Виконані дослідження дають змогу конкретизувати мінеральні харак-
теристики і відтворити геодинамічні умови становлення перидотитів 
офіолітів Мармароської зони скель.  
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Первинне формування перидотитів пов’язане з умовами спредингу. 
Згідно з термодинамічними параметрами мінералів досліджуваних порід 
басейну р. Теребля, становлення порід приурочене до зони шпінелевих 
перидотитів океанічної кори. Згодом у надсубдукційних ситуаціях пери-
дотити і генетично пов’язані з ними породи зазнали перетворень.  

Вивчені олістоліти перидотитів Мармароської зони скель є продукта-
ми розмивання літосфери Трансильванського океану й островодужних 
магматичних утворень, які були обдуковані на окраїну мікроконтиненту 
Дакія (Мармароський масив) під час колізійних процесів у ранній крейді 
[3].   
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У породах Верхівцевської зеленокам’яної структури (Середнє При-

дніпров’я) виявлено сім рудопроявів із вмістом золота від 5,0 до 
38,5 г/т, дев’ять пунктів мінералізації (від 1,0 до 2,6 г/т) та понад       
100 точкових геохімічних аномалій золота. Золоторудні об’єкти локалізо-
вані в межах трьох рудних полів  Вільнохутірського, Варварівського та 
Адамівського, наявні також індивідуалізовані прояви. Вільнохутірське 
рудне поле, розташоване в західній частині Верхівцевської структури, 
об’єднує Крутобалкинський, Червоноярський та Вільнохутірський рудо-
прояви. У Варварівському рудному полі (східна частина структури) виді-
лено Семеринківський, Варварівський рудопрояви та Гранівську ділян-
ку. Адамівське рудне поле приурочене до південного флангу Верхівцев-
ської структури й об’єднує Потіцький, Олексіївський рудопрояви та   
пункти мінералізації.  

У межах Крутобалкинського рудопрояву золото міститься в березити-
зованих зонах розсланцювання порід із кварц-карбонатними прожил-
ками і пірит-халькопіритовою мінералізацією. В одному рудному тілі 
вміст золота досягає 5,85, у другому – 6,55 г/т.  

У Червоноярівському рудопрояві золоторудна мінералізація наявна в 
амфіболітах і метабазальтах, у які свого часу вкорінилися кварцові пор-
фіри і граніт-порфіри. Породи кислого складу часто катаклазовані, роз-
сланцьовані, нерівномірно піритизовані. Вміст золота – до 5,59 г/т.  

Зруденіння золота в межах Вільнохутірського рудопрояву приурочено 
до кварцових жил з піритом, розсланцьованих березитизованих плагіо-
гранітів із вкрапленнями піриту. Максимальну концентрацію золота 
(10 г/т) визначили у хлорит-турмалін-серицит-кварцовій породі. У бере-
зитизованих плагіогранітах вміст золота становить 3,0 г/т. Золото віль-
не, розміром 0,01–0,15 мм. На схід від Вільнохутірського рудного поля 
виявлено пункти мінералізації із вмістом золота 1,0–3,0 г/т. 

У межах Семеринківського рудопрояву золотоносність пов’язана з пі-
рит-кварцовими прожилками у магнетитових кварцито-сланцях та залі-
зистими кварцитами, перешарованими з метапісковиками, аподіабаза-
ми, актинолітовими сланцями і хлорит-серпентин-карбонатними поро-
дами. Вміст золота досягає 4,42 г/т. Золото грудкоподібної форми, роз-
міром 0,07–0,40 мм.  

У Варварівському рудопрояві метасоматити містять золото до 0,3 г/т. 
Більший вміст металу (7,5 г/т) зафіксовано у кварц-хлорит-альбітових 
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метасоматитах з кварц-карбонатними прожилками та піритовою, арсе-
нопіритовою, халькопіритовою мінералізацією. Виділено три золотоносні 
смуги розсіяної сульфідної мінералізації. Самородне золото представлене 
зернами розміром 1–2 мм в асоціації з буланжеритом і піритом. Золото 
високопробне (929), яскраво-жовтого кольору, видовжено-пластинчасто-
неправильної, грудкоподібної, таблитчастої, неправильно-пластинчастої 
форми зі зрізаними краями і відростками, відбитками та включеннями 
інших мінералів, іноді в “сорочці” чорної речовини, з ямковою, шагре-
невою поверхнею.  

На Гранівській ділянці вміст золота загалом незначний, тільки в 
центральній її частині становить 5 г/т. У буланжерит-галеніт-пірит-кар-
бонат-кварцовому прожилку серед тальк-карбонатних порід зафіксова-
но вміст золота 36,7 г/т. Золото розміром 0,005–0,120 мм, високопробне 
(941), об’ємно-короткостовпчастої, овальної, краплеподібної, таблитчас-
тої, неправильно-пластинчастої, грудкоподібної (з короткими відгалу-
женнями) форми з дрібноямковою поверхнею і включеннями мінералів 
чорного кольору. У золоті з тальк-карбонатних порід визначено платину і 
сліди паладію. У карбонат-кварцових жилах серед лиственітів наявне 
золото видовженої форми розміром 0,1–1,5 мм. Виділення високопроб-
ного (941) золота розміром 0,1–0,2 мм трапляються в тріщинах халькопі-
риту й піриту.  

Золоте зруденіння Потіцького ультраосновного масиву приурочене до 
зони тріщинуватості у хлорит-карбонат-тремолітових породах. Основна 
частина видимого дуже високопробного (972) самородного золота скон-
центрована в приконтактових ділянках пошарових карбонатних про-
жилків, де дрібні (0,01–0,08 мм) зерна золота наросли на зерна магнети-
ту й цементують їх або перебувають з ними в зростках, також розвинуті 
у вигляді тонких плівок уздовж листочків хлориту і кородують тремоліт. 
Виділення золота в породі мають розмір 0,01–0,15 мм, грудкоподібну, 
цементаційну та інтерстиційну форму, зрідка трапляються недосконалі 
октаедричні кристали з округлими вершинами. Безпосередньо в про-
жилках золото більше за розміром (0,1–1,0 мм), заповнює міжзерновий 
простір у карбонаті, кородує зерна кобальтину, трапляється у сфалериті. 
У кислих метавулканітах з пірит-арсенопіритовою мінералізацією золото 
розміром 0,05–0,10 мм наявне у крайових частинах зерен арсенопіриту 
й у вигляді включень у кварці. У порожнинах вилуговування трапляють-
ся товстотаблитчасті зерна (0,5–1,0 мм) середньопробного (899) золота в 
асоціації з хлоритом.  

У південній частині Адамівського рудного поля виявлено кварцову 
жилу, яка перерізає мігматити і містить самородне золото грудкоподіб-
ної, таблитчастої, пластинчастої, видовжено-неправильної форми розмі-
ром 0,01–0,25 мм з гладкою блискучою та шагреневою поверхнею і 
включеннями мінералу чорного кольору. Іноді трапляються пластинчасті 
зерна екзотичної форми з дірочками. 
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Проблему алмазоносності Передкарпатського крайового прогину обго-
ворюють ще з середини ХХ ст. Протягом 1950–1985 рр. співробітники 
геологічних установ і виробничих організацій (ВСЕГЕІ, Рівненська ГРЕ 
та ін.) виконували в регіоні шліхоопробувальні роботи на алмази, наслід-
ком яких стали знахідки у верхній течії Дністра парагенетичного міне-
ралу-супутника алмазу в кімберлітах – піропу. Однак тоді про інші, крім 
кімберлітів, ендогенні джерела алмазу (лампроїти, лампрофіри, алмазо-
носні метаморфогенні комплекси тощо) інформації практично не було, 
тому і прогин  у такому контексті не вивчали. 

Передкарпатський крайовий прогин розташований між Волино-По-
дільською плитою Східноєвропейської платформи та Флішовими Карпа-
тами. Його характерною особливістю є асиметричність – стрімкий, по-
рівняно занурений внутрішній схил, що прилягає до гірської споруди, і 
значно більш пологий зовнішній, який тяжіє до платформи. У структурі 
прогину виділяють дві зони – Внутрішню (Бориславо-Покутську) і Зов-
нішню (Більче-Волицьку), межею між якими, за геофізичними даними, є 
регіональний Передкарпатський глибинний розлом. 

Будова прогину складна. На глибині 2 500–2 800 м залягають докемб-
рійські метаморфізовані комплекси (хлорит-серицитові й філітові сланці, 
кварцитоподібні пісковики). Вище поширені різновікові фанерозойські 
утворення: палеозойські (пісковики, алевроліти, аргіліти, мергелі, гли-
нисті сланці), юрські (вапняки, пісковики, аргіліти), крейдові (піскови-
ки, аргіліти, алевроліти), палеогенові (пісковики, аргіліти, алевроліти), 
неогенові (глини, піски, гіпси, солі) і четвертинні (суглинки, галечники). 
У складі зазначених літолого-стратиграфічних комплексів наявні про-
шарки конгломератів, гравелітів, пісковиків, туфів сублужного складу, 
які можуть бути вірогідними колекторами алмазу та його мінералів-
супутників. 

Під час робіт 1950–1956 рр. у теригенних породах верхньокрейдового 
та палеогенового флішу Карпат і в сучасному алювії верхньої течії         
р. Дністер виявили піроп (Центральна експедиція ВСЕГЕІ) [1]. Додаткове 
дрібнооб’ємне опробування (Рівненська ГРЕ) сучасного алювію у верхній 
течії Дністра і його допливах (Стрий, Лімниця, Бистриця-Надвірнянська, 
Бистриця-Солотвинська), а також гравелітів і конгломератів крейдово-
палеогенового флішу та неогенових молас підтвердило наявність цього 
мінералу. На думку М. Гнєвушева [1], ендогенним джерелом піропу були 
кімберліти, поширені в одній із провінцій карпатського флішу. 

За даними О. Бобрієвича зі співавт. [3], основними джерелами піропу 
в грубоуламкових відкладах Передкарпатського прогину були палеозой-
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ські теригенні породи Сандомирсько-Добруджинської смуги, які могли 
слугувати його вторинним колектором, або ультраосновні породи типу 
піропових перидотитів Чехії чи кімберліти. 

Останні результати детальних досліджень Степана та Юрія Цимбалів 
[5] засвідчили, що корінним джерелом більшості піропів у крейдовому й 
палеогеновому фліші Карпат басейну верхньої течії р. Дністер були па-
леозойські інтрузії піропових перидотитів і піроксенітів Богемського ма-
сиву (Чехія). У четвертинні відклади піроп надходив унаслідок розми-
вання річками давніших піроповмісних осадових порід. 

Декілька кристалів алмазу розміром 3,0-3,6 мм виявили в алювії       
р. Дністер і його допливів (ріки Збруч, Жванчик). За даними Ю. Юрка 
(1973), за фізичними властивостями вони не відрізняються від алмазу з 
кімберлітів. Крім того, 20 % кристалів із відкладів середньої течії р. Дні-
стер мають зелене забарвлення і за деякими характеристиками близькі 
до алмазів із ксенолітів кіанітових еклогітів у кімберлітових трубках 
Якутії. Це привело до думки про наявність кімберлітових трубок на те-
риторії Карпат і Передкарпатського крайового прогину [1]. 

Виконані в Передкарпатському прогині дослідження свідчать про   
наявність ознак флюїдизму, з яким можуть бути пов’язані дрібні алмази 
та супутні компоненти. Доказом цього є знахідки специфічних мінера-
лів, частинок і кульок скла, різних самородних металів, які асоціюють з 
глинами, пісковиками й теригенними породами палеогенового та неоге-
нового віку. У районі Добромиля відшукали крейдові відклади з ознака-
ми експлозивного походження. Зазначимо, що тут фундамент платфор-
ми розташований порівняно близько до поверхні [2]. 

Передкарпатський крайовий прогин розбитий поздовжніми й попе-
речними розривними порушеннями. Крім Передкарпатського глибинно-
го розлому, який розділяє Зовнішню і Внутрішню зони прогину, голов-
ними поздовжніми розломами є Городоцький, Калуський, Краковецький 
та інші другого порядку, поперечними – Стрийський, Назавізівський, 
Ковалівський, Косівський, Красносільський, Сторожинецький та ін. Во-
ни зумовили блокову будову Передкарпатського прогину і разом з регіо-
нальними підняттями й депресіями сформували поперечну структурно-
тектонічну зональність. Наявність розломів різного порядку сприяла 
зв’язкам типу мантійно-корово-стовбурних зон з мантією. Розломи могли 
бути підвідними каналами для вкорінення ультраосновної магми. Аналіз 
сейсмічних і гравіметричних даних у південно-східній частині прогину 
свідчить про наявність кільцевих аномалій, які поширені вздовж лінії 
Гільче–Химчин. На цій підставі виділено [4] апофізоподібні інтрузії кім-
берлітової формації, що сформувалися на одному з етапів тектономаг-
матичної активізації. Кімберлітовий магматизм контрольований син-
хронними за віком палеоструктурами. З такого погляду сприятливою 
для розшуків кімберлітових тіл є ділянка зчленування Подільського під-
няття із Львівським палеозойським та Передкарпатським крайовим про-
гинами. 

Дослідження наших попередників були спрямовані на виявлення мі-
нералів-супутників алмазу тільки кімберлітового походження, інші ендо-

 



генні джерела алмазу до уваги не брали. Описувану територію доцільно 
детальніше вивчати з погляду некімберлітового магматизму. Розшуки й 
визначення мінеральних парагенезисів лампроїтів (діопсид, тетрафери-
флогопіт, лейцит, калієвий рихтерит, енстатит, санідин, скло, округлий 
алмаз) і лампрофірів дадуть новий поштовх у вивченні алмазоносності 
Передкарпатського прогину. 
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В связи с возрастанием требований мирового рынка к качеству желе-

зорудного концентрата сегодня для горно-обогатительных комбинатов 
Украины большое значение имеет повышение качества магнетитовых 
концентратов (до ≥ 68 мас. % содержания железа в концентрате) [1–6]. 

Для разрабатываемых горно-обогатительными комбинатами место-
рождений бедных магнетитовых кварцитов существуют усредненные 
показатели обогатимости руд, которые определяют потенциал продук-
тивной толщи месторождения. Для соответствующих месторождений 
Криворожского бассейна в случае использования метода “мокрой” маг-
нитной сепарации этот показатель составляет 65–66 мас. % при практи-
чески полном отсутствии в составе концентрата вредных примесей. 

Продуктивные железистые толщи месторождений Криворожья сложе-
ны рудами разного минерального и химического состава. В расположе-
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нии пластов существует определённая закономерность, которая связана 
с особенностями аутигенной минералогической зональности железистых 
горизонтов. Основным её проявлением является наличие магнетитовых 
кварцитов, содержащих железную слюдку, в центральных зонах желези-
стых горизонтов и силикатсодержащих разновидностей пород в пери-
ферийных зонах. Промежуточное положение занимают безгематитовые 
и бессиликатные магнетитовые кварциты. 

Высокая вариативность минералогических, химических и технологи-
ческих характеристик руд обусловливает нестабильность качественных 
показателей железорудного сырья, поступающего на рудообогатитель-
ные фабрики. Разное соотношение в этом сырье легко- и труднообога-
тимых руд, а также разное количество нерудной примеси – вот причины 
невысокого качества получаемого концентрата и потерь магнетита в 
отходах обогащения. 

Выделено природные и техногенные негативные факторы, которые 
влияют на качество магнетитового концентрата, получаемого из магне-
титовых кварцитов Криворожского бассейна. Природные факторы та-
ковы: 
 значительные вариации минералогических, химических и технологи-

ческих характеристик руд; 
 значительные колебания среднего размера индивидов и агрегатов 

магнетита в рудах разного минерального состава; 
 неидеальный динамотермальный кристаллогенез и проявления эпи-

генетических процессов (тектогенез, метасоматоз, гипергенез и др.), 
в связи с чем выделения магнетита приобретают чуждую для него 
форму и образуются ксеноморфные индивиды; 

 неидеальная анатомия кристаллов магнетита – наличие в них меха-
нических включений (пойкилобластов), а известно, что в случае агре-
гатов магнетита с пойкилобластовой структурой раскрытие минерала 
труднодостижимо или недостижимо; 

 разные условия образования руд и неодинаковая активность прояв-
ления син- и эпигенетических геологических процессов, что обусло-
вило наличие разных границ срастания магнетита с индивидами и 
агрегатами нерудных минералов. 
Техногенные негативные факторы таковы: 

 недостаточная степень раскрытия индивидов и агрегатов магнетита 
в связи с неоптимальностью измельчения руды; 

 переизмельчение магнетита при рудоподготовке; соответственно, в 
связи с уменьшением магнитной восприимчивости продуктов из-
мельчения происходит ослабление взаимодействия частиц магнетита 
с поверхностью магнитного сепаратора, что приводит к потерям 
магнетита в отходах обогащения; 

 при определении гранулометрического состава концентрата, кото-
рый представлен практически магнетитом и кварцем, получают по-
казатель, в большей мере характеризующий максимальный размер 
зерен кварца (трудно измельчаемый минерал), а не магнетита (средне 

 



измельчаемый), при этом магнетит чаще всего оказывается переиз-
мельченным; 

 при переизмельчении магнетита усиливается эффект образования 
флоккул, в составе которых в концентрат вовлекаются частицы 
кварца и других нерудных минералов (снижается качество концен-
трата); 

 налипание наночастиц (< 0,001 мм) рудных и нерудных минералов 
на поверхности более крупных частиц магнетита и нерудных мине-
ралов, благодаря чему в концентрат вовлекаются наночастицы квар-
ца и силикатов, а наночастицы магнетита “теряются” в отходах обо-
гащения.  
Все изложенные факторы являются причиной невысокого качества 

конечного концентрата, по сравнению с возможным концентратом (ис-
ходя из минералогического потенциала руды). 

Проведенные минералогические исследования железорудного сырья и 
концентратов дали возможность предложить несколько схем производ-
ства железорудного концентрата высокого качества. В частности, повы-
сить качество концентрата с 65,0–66,0 до 68,0–68,5 мас. % можно при 
помощи таких операций: 

1) доводка концентрата методом гранулометрической сепарации 
(тонкого грохочения с использованием сит фирмы Деррика). Это позво-
лит получить подрешетный продукт (высококачественный концентрат) 
и надрешетный продукт (промпродукт), который рекомендуется на-
правлять на одну из промежуточных (первую или вторую) стадий обо-
гащения для доизмельчения с целью более полного раскрытия магнетита 
и повторного обогащения; 

2) гравитационное дообогащение рядового концентрата с применени-
ем винтовых сепараторов. Это позволит повысить качество концентрата 
до 68,5–69,0 мас. %, а промпродукт дообогащения рекомендуется на-
правлять на доизмельчение и повторное обогащение; 

3) использование метода гидроциклонирования. Слив гидроциклона – 
тонкозернистый шламовый продукт, представляющий собой высокока-
чественный концентрат с содержанием железа 68,0–68,5 мас. %; пески 
гидроциклона – железорудный продукт с содержанием железа 62–        
63 мас. %, который можно использовать при изготовлении агломерата и 
доменного брикета, а также доизмельчать и повторно обогащать. 

Использование предложенных схем доводки концентрата до 68–      
69 мас. % экономически выгодно, поскольку повышается стоимость же-
лезорудного концентрата, а также его конкурентоспособность на миро-
вом рынке. 
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Розсипи залишкового золота в корах звітрювання (КЗ) над золоторуд-

ними об’єктами (родовища Сергіївське, Балка Золота, Балка Широка, 
Юріївське, Майське, Клинцівське, Бобриківське, Чемерпільське, Поля-
нецьке, Бакшинське, Савранське, Капітанівське та ін.) значно поширені 
в Україні. Вміст золота в них (в окремих пробах) подекуди сягає декіль-
кох десятків грамів на тонну. Розсипи залишкового золота в елювіальних 
утвореннях наразі досліджено недостатньо; ними цікавляться тільки в 
разі комплексної розробки разом із рудним золотом.  

Дослідження золотоносності КЗ, які виконують у відділі літології Ін-
ституту геологічних наук НАН України, охоплюють широкий спектр про-
блем – від умов поширення й залягання, речовинного складу, зональнос-
ті до типоморфних особливостей самородного золота і цифрового моде-
лювання розподілу рудоносності. Результати досліджень дають підстави 
зачислити КЗ до розряду перспективних щодо золотоносності й викона-
ти ранжування перспективних об’єктів.  

У межах Капітанівської, Савранської та Чемерпільської ділянок по зо-
лотовмісних породах кристалічного фундаменту розвинуті золотовмісні 
площинні й лінійні КЗ [1–3]. Капітанівська ділянка пов’язана з Капіта-
нівським родовищем силікатних нікелевих руд і хроміту, Савранська та 
Чемерпільська розташовані в районі Майського родовища золота. Кора 
звітрювання на Майському родовищі має незначну потужність, тому 
практичного інтересу не становить.  

У межах Капітанівської ділянки в розрізі КЗ виокремлюють такі зони 
(знизу догори): зона дезінтеграції й вилуговування; зона гідролізу (нонт-
роніт-монтморилонітова); зона кінцевого гідролізу та окиснення (глинис-
то-гідрогетитова), інтенсивно просякнута вторинним кремнеземом 
(опал, халцедон). На Савранській і Чемерпільській ділянках у розрізі КЗ 
виокремлено (знизу догори) зону дезінтеграції й вилуговування, зону  
гідролізу (сидерит-нонтроніт-псиломелан-гідрогетитова) та зону кінцево-
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го гідролізу й окиснення (каолінітова) з інтенсивним озалізненням і скре-
менінням. 

Ми проаналізували масив даних (координати і опис свердловин, ви-
значення вмісту золота) за 51 свердловиною в межах Капітанівської ді-
лянки, за 22 свердловинами – на Савранській ділянці та за 17 свердло-
винами – на Чемерпільській. На цій підставі побудовано цифрові 3D-
карти підошви й покрівлі КЗ, 3D-карти розподілу вмісту золота і криві 
розподілу вмісту золота в розрізі КЗ.  

Цифрове моделювання золотоносних КЗ дало змогу візуалізувати ха-
рактер підошви й поверхні КЗ та латеральний і вертикальний розподіл у 
них золота. 

Аналіз карт засвідчив, що абсолютні позначки покрівлі КЗ на Капіта-
нівській ділянці коливаються від 84 до 117 м. Потужність елювію – 2,5–
30,5 м. Вміст золота – від 0,06 до 1,05 г/т, а в окремих пробах – до 3–    
5 г/т [1]. У розрізі елювію по серпентинітах чітко фіксований один пік 
максимального збагачення золотом, який пов’язаний із зоною гідролізу, 
натомість у КЗ гранат-біотитових гнейсів найбільший вміст золота у зо-
нах дезінтеграції й вилуговування та кінцевого гідролізу й окиснення, а 
в зоні гідролізу виокремлено два–три максимуми збагачення металом.  

Абсолютна позначка покрівлі КЗ у межах Савранської ділянки коли-
вається від 71 до 98 м, потужність КЗ – від 2 до 126 м. Вміст золота 
змінний – 0,01–5,72 г/т. У КЗ плагіогнейсів максимальний вміст металу 
визначено в зонах гідролізу та кінцевого гідролізу й окиснення, нато-
мість в елювії серпентинізованих піроксенітів максимум притаманний 
зоні дезінтеграції й вилуговування. 

Абсолютні позначки покрівлі КЗ на Чемерпільській ділянці становлять 
від 55,5 до 84,6 м, потужність КЗ – 4–65 м. Максимальний вміст “вало-
вого” золота – 97 г/т [2]. Розподіл золота в профілі елювію ортопіроксе-
нових кристалосланців більш-менш рівномірний, без яскраво вираже-
них піків, тоді як у КЗ гранат-амфіболових кварцитів максимум вмісту 
металу пов’язаний із зоною дезінтеграції й вилуговування, а в елювії 
скарнів – із зонами дезінтеграції й вилуговування та кінцевого гідролізу 
й окиснення. 

Отже, розподіл золота в розрізі КЗ залежить від петротипу материн-
ських порід і вмісту в них золота. Водночас важливу роль у золотоносно-
сті кори звітрювання відіграє гіпергенний перерозподілу металу.  

 
1. Лепігов Г. Д. Капітанівське родовище нікелевих і хромітових руд / Г. Д. Ле-

пігов, А. П. Василенко // Мін. ресурси України. – 1996. – № 4. – С. 22–23.  
2. Павлюк О. В. Самородне золото з кори вивітрювання кристалічних порід 

Чемерпільської структури / О. В. Павлюк // Зап. Укр. мінерал. т-ва. – 2012. 
– Т. 9. – С. 85–99.  

3. Проявления гипергенного золота в Побужском районе Украинского щита / 
Э. В. Мельничук, Д. С. Гурский, В. Н. Павлюк, М. А. Ярощук // Геол. журн. 
– 1992. – № 4. – С. 126–132.  

 
 

 104 



 

 105

СТРУКТУРНО-ЛІТОЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ МЕТАСОМАТОЗУ 
ПОВЕРХНЕВИХ СОЛЬОВИХ ТА ВУГЛЕВОДНЕВИХ ПРОЯВІВ  

У СКИБОВІЙ ЗОНІ КАРПАТ І ПЕРЕДКАРПАТСЬКОМУ ПРОГИНІ 
 

Ю. Черемісський1, Г. Петруняк2, О. Черемісська1, М. Петруняк3 
 

1Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України, м. Львів  
Е-mail: cheremissky@gmail.com 

2Львівський національний університет імені Івана Франка  
Е-mail: galina_kosiv@mail.ru 

3Українське мінералогічне товариство, м. Львів  
Е-mail: miroslaw_p@mail.ru 

 
Структурно-літологічний контроль метасоматичних перетворень по-

верхневих сольових і нафтових проявів виявлено під час дослідження 
ускладнених напізмом геологічних формацій Берегової скиби по р. Прут 
[2]. У процесі подальших польових досліджень геологічних структур ме-
жиріччя Бистриця Надвірнянська–Черемош визначено загальні ознаки 
розвитку цих явищ.  

Прояви сульфатно-карбонатно-кварцового метасоматозу в Карпатах 
вперше дослідила М. Рипун [4]; їх пов’язували з наскрізною інфільтра-
цією глибинних флюїдів через осадову товщу. Нині обґрунтовують [1] 
доцільність вивчення деформаційно-метасоматичних змін порід на різ-
них стадіях експлуатації нафтових покладів. 

На території виконаних досліджень визначено структурно-формацій-
ний контроль метасоматичних заміщень, зумовлений геохімічними особ-
ливостями гідродинамічних умов інфільтраційного, елізійного, артезіан-
ського, гравітаційного та вадозного режимів підземних вод.  

Тектонічні тріщини і внутрішні порожнини в алохтонних утвореннях 
(стяжіннях) інкрустовані мінералами в такій послідовності: барит – си-
дерит – кальцит – доломіт – халцедон – кварц. Їхнє утворення супрово-
джувалось диференційним фракціонуванням вуглеводнів. Вільний прос-
тір у мінералізованих ділянках часто заповнений озокеритом і нафтою, 
а стадійно виділені мінерали насичені вуглеводнями аж до утворення 
специфічних їхніх відмін типу антраксоліту. 

Формаційний контроль метасоматичних перетворень простежено в 
континентальній червоноколірній товщі стебницької світи Самбірської 
зони Передкарпатського прогину. Тут у підсольовій вулканогенно-осадо-
вій частині розрізу виявлено монтморилонітизацію й утворення цеолітів 
[3, 5]. 

Морфотектонічний аналіз відслонених корінних відкладів після повені 
2008 р. (заплави рік Прут, Лючка, Пістинька, Рибниця) дав змогу визна-
чити дві важливі тенденції: 1) проникнення солей у породи менілітової і 
стебницької світ від поверхні, де вони насунуті на соленосні відклади, 
супроводжувалось одночасним розвитком зон епігенетичного гіпсу та 
газовими аномаліями, що розташовані на різній відстані від тектонічно-
го контакту з проявами солей; 2) у зонах лінійних тріщин простежено 
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швидкий (10–15 см/тиждень) ріст волокнистого гіпсу [6, 7] з підвище-
ним вмістом у ньому вуглеводнів. 

У зонах насувів структурно-фаціальних зон та їхніх диз’юнктивних 
елементах розвинені кальцитові прожилки. Наприклад, у поверхневому 
нафтопрояві в с. Соколівка нафта проникає у вільних простір породи й 
по площинах спайності зерен кальциту. Площина насуву занурена в пів-
денно-східному напрямі, тому на протилежному, віддаленому боці нафта 
насичує пісковики ямненської світи, фільтруючись навіть по закритих 
тріщинах. 

У горизонті так званого бориславського пісковику міграційні процеси 
супроводжувались диференційованим фракціонуванням нафти і мета-
соматичним окварцюванням базового пісковику за гідрогеохімічних 
умов елізійного режиму. Цим зумовлена різниця у складі нафти зі сверд-
ловин, розташованих поруч. Поклади легкої нафти в районі населених 
пунктів Лисовичі та Підливче можна пов’язувати з її міграцією через 
вулканогенно-осадові відклади стебницької світи, які збагачені природ-
ними молекулярними фільтрами – монтморилонітом і цеолітами. Таку 
гіпотезу підтверджує зональне насичення нафтою агрегатів мезоліту. 

Під час буріння на різних структурних рівнях неодноразово фіксують 
періодичну зміну прісних водоносних горизонтів соленосними, що під-
тверджує доцільність проведення подальших комплексних досліджень, 
спрямованих на виявлення прихованих покладів солей. 
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Мінерали метеоритів за чутливістю до процесів земного звітрювання 
утворюють такий ряд (у напрямі до найстійкішого): нікелисте залізо – 
троїліт – олівін. Вивчення морфологічних особливостей корозійної по-
верхні зерен олівіну дає змогу оцінити ступінь земного звітрювання ме-
теоритних взірців, зокрема паласитів. 

З метою системного дослідження структурно-мінералогічних змін ре-
човини метеоритів у земному середовищі ми вивчали корозійну поверх-
ню зерен олівіну із залізо-кам’яних метеоритів з метеоритної колекції 
Національного науково-природничого музею НАН України – паласитів 
Брагін (знахідка 1810 р., Білорусь), Красноярськ (знахідка 1749 р., Росія) 
і Омолон (падіння 1981 р., Росія) [2]. 

Під час попередніх макроскопічних досліджень (візуально та під       
бінокуляром) у взірцях зазначених метеоритів виявили такі ознаки звіт-
рювання:  

1) корозійні контури в метеориті Брагін;  
2) значне окиснення зерен олівіну, наявність ділянок землистої мор-

фології та червоно-бурого кольору в паласиті Красноярськ;  
3) забарвлення олівіну у жовто-бурий, буро-коричневий і темно-бурий 

кольори внаслідок проникнення по тріщинах всередину зерен тонкодис-
персних гідроксидів заліза, про що також зазначали інші дослідники   
[3, 5];  

4) наявність непрозорих темних і чорних включень в олівіні;  
5) “іржаві” ділянки нікелистого заліза на контакті з зернами олівіну в 

паласиті Омолон.  
Окиснення олівіну в паласитах зумовлено первинними особливостями 

їхньої будови, які з’явились у доземний період еволюції метеоритів. До 
чинників поверхневого і проникаючого звітрювання належать, по-пер-
ше, підвищена крихкість, тріщинуватість, розвиток декількох систем 
тріщин, роздробленість зерен олівіну, які на окремих ділянках суттєво 
викришились із комірок, по-друге, – асоціація олівіну з (Fe,Ni)-металом, 
наявність тонких оболонок із камаситу навколо зерен олівіну в паласи-
тах Брагін і Омолон. На зернах олівіну з паласиту Брагін виявлено денд-
ритоподібні утворення білого кольору, які, вірогідно, є земними карбо-
натами.  
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Для електронно-мікроскопічного (СЕМ) вивчення мікроскульптури 
звітреної поверхні зерен та морфології поверхневих продуктів звітрю-
вання ми відібрали під бінокуляром десять окиснених зерен олівіну з 
мономінеральної фракції трьох паласитів. Зерна мають неправильну 
форму, обрис чотири–шестигранників, гострокутно-уламкові, грані за-
круглені, ребра згладжені; також відібрано дрібні зерна видовженої   
форми з овальними обрисами.  

Унаслідок СЕМ-вивчення мікроскульптури звітреної поверхні зерен 
олівіну з паласитів з’ясовано, що за морфологією продукти звітрювання 
належать здебільшого до площинного типу (натічні корозійні плівки й 
кірки, оксидні прожилки), менше – до ізометричного (кулясті агрегати), 
зрідка – до видовженого (ламелеподібні утворення), що їх ми класифіку-
вали раніше в усіх типах метеоритів [4]. Корозійні кірки звичайно роз-
винуті на пласкій поверхні, яка переважає на досліджених зернах оліві-
ну. Облямівки з кулястих агрегатів наявні на випуклих периферійних 
площинах у зерні олівіну. 

Формування оксидних плівок і шаруватих мікрокірок, прожилків гід-
роксидів заліза в зернах олівіну зумовлене, головно, окисненням та пріо-
ритетною корозією фази камаситу в металевих оболонках по олівіну, а 
також залізо-нікелевого каркасу паласитів, у якому містились зерна олі-
віну. Основні корозійні продукти – оксиди-оксигідроксиди заліза – утво-
рили дисперсні, коломорфні, тонкозернисті агрегати по олівіну. Криста-
лізація агрегатів лускатих, голчастих, пластинчастих кристалів нано- і 
субмікрометрового розміру підвищує адсорбційну здатність корозійних 
продуктів [1], що полегшує послідовне звітрювання речовини паласитів 
у земному середовищі. На поверхні зерен олівіну з паласитів Брагін і 
Красноярськ у незначній кількості є продукти звітрювання кулястої   
форми, які, зазвичай, поширені в окиснених взірцях (Fe,Ni)-металу в 
метеоритах усіх типів [4]. Різний ступінь збереженості кулястих об’єктів 
свідчить про утворення агресивного хлоровмісного акаганеїту (закриті, 
цілісні сфероїди) на початку процесу корозії нікелистого заліза та по-
дальшу трансформацію нестійкого акаганеїту у стабільну інертну фазу 
гетиту (відкриті, зруйновані сфероїди) у взірцях паласитів-знахідок.  
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The Ukrainian shield hosts two large Paleoproterozoic (1 800–1 740 Ma) 

anorthosite-mangerite-charnockite-granite (AMCG) complexes: the Korosten 
complex, and the Korsun-Novomyrhorod complex. The complexes host nu-
merous deposits and occurrences of apatite-ilmenite-titanomagnetite ores, 
many of which (e. g. Stremyhorod, Fedorivka, Nosachiv) have been studied 
in detail [1–4]. The rocks enriched in ore minerals occur in gabbroic massifs 
that intruded large anorthosite-leucogabbro bodies. Such gabbroic massifs 
are located mainly in the marginal parts of the anorthosite bodies; however, 
numerous layered gabbroic intrusions are also known in internal parts of 
anorthosite bodies. The gabbroic massifs consist predominantly of olivine 
gabbro, ranging from olivine leucogabbro to ore-bearing plagioclase peri-
dotite. 

Ilmenite is the principal ore mineral in these deposits. However, its 
chemical composition, especially the trace elements concentrations, is 
poorly studied. A detailed knowledge of the amount of additional compo-
nents in its composition is of great importance for the evaluation of the eco-
nomic value of the deposits and for planning their development. 

Ilmenite is also the main opaque mineral in all basic rocks related to the 
AMCG complexes, including layered gabbroic intrusions, anorthosite bodies, 
dykes etc. Hence, an investigation of the variations of ilmenite composition 
in magmatic processes can provide valuable information about the devel-
opment of the magmatic system in general, including the evolution of melt 
composition, and thermodynamic parameters during crystallization (pres-
sure, temperature, oxygen fugacity). This information is of interest both for 
understanding the evolution of the magmatic systems, and for revealing the 
processes of formation of ilmenite deposits. 

Major element abundances in ilmenite from various rocks of the Ukrain-
ian AMCG complexes have been studied by electron microprobe. The com-
position of ilmenite from the chilled contact gabbro is close to ideal. In par-
ticular, ilmenite in these rocks is weakly oxidized (< 3 % haematite), con-
tains small amounts of MnO and MgO, and < 0.5 % of V2O3. Ilmenite from 
the Stremyhorod deposit contains a moderate amount of admixtures: the 
amount of geikielite and pyrophanite components is 1–2 %, whereas the 
amount of the haematite components reaches 4–5 %, indicating moderate 
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oxidation. Ilmenite of the Tyshiv deposit contains 1–2 % of haematite, 1 % of 
pyrophanite and 2–5 % of geikielite; the concentration of V2O3 ranges from 
0.2 to 0.9 %, CoO – from 0.02 to 0.56 %. Ilmenite of the Ryzhany–Paromivka 
body is rich in MgO (3–6 % of the geikielite component), whereas the con-
centration of the haematite is 2–4 %, and of pyrophanite – 1 %. The amount 
of V2O3 ranges from 0.1 to 0.9 % and of CoO – from 0.08 to 0.56 %. Ilmenite 
of the Chernyakhiv body is the most enriched in MgO – from 1.64 to 1.71 % 
which corresponds to 6 % of the geikielite component. The concentrations of 
haematite and pyrophanite are less than 1 %, and the admixture of V2O3 is 
0.70 %. Ilmenite of the Fedorivka deposit is rich in MgO (4–6 % of geikielite 
component), and slightly oxidized, especially in the lower part of the deposit 
where the haematite content in ilmenite reaches 4 %. The content of V2O3 is 
usually below the detection limit, although in ilmenite of the lowest part of 
the deposit it reaches 0.37 %.  

The results of LA-ICP-MS-analysis of ilmenite from rocks of the Ukrainian 
AMCG complexes indicate large variations in the concentrations of all the 
main trace elements. Major substituents are Mg (130–14 000 ppm), Mn      
(2 300–7 100), Cr (0–5 700), V (5–2 700), Zr (5–2 500), Al (20–1 400), and Sc 
(17–180 ppm). Some other elements are less abundant and range as follows, 
ppm: Si – 5 to 780, Nb – 50 to 400, Zn – 10 to 315, Co – 13 to 100, Hf – 0.9 
to 45, Ta – 2.5 to 25, Y – 0 to 6.5, and W – 0.02 to 4. Content of Th, U, Cu, 
Ni is very close to the detection limit. 

In general, the concentrations of the most abundant elements in ilmenite 
(Mg, V, Mn, and Sc) are controlled by thermodynamic parameters during 
crystallization, whilst the concentration of the minor elements (Co, Zn, Y, 
Zr, Nb, Hf) is determined by the availability of these elements in the melt, 
i.e. by the geochemical characteristics of the melt. 
 
1. Особливості речовинного складу Носачівського апатит-ільменітового родо-

вища (Корсунь-Новомиргородський плутон, Український щит) / С. Г. Крив-
дік, Т. В. Гуравський, О. В. Дубина [та ін.] // Мінерал. журн. – 2009. – Т. 31, 
№ 3. – С. 55–78.  

2. Шумлянський Л. В. Варіації хімічного складу силікатних мінералів та апа-
титу Федорівського апатит-ільменітового родовища, Коростенський плутон 
/ Л. В. Шумлянський // Мінерал. журн. – 2007. – Т.  29, № 1. – С. 5–22.  

3. Шумлянський Л. В. Рудні мінерали Федорівського родовища фосфору та 
титану / Л. В. Шумлянський, Ж.-К. Дюшен // Наук. праці Ін-ту фундамент. 
досліджень. – 2005. – Вип. 9. – С. 65–83.  

4. Duchesne J. C. The Fedorivka layered intrusion (Korosten Pluton, Ukraine): an 
example of highly differentiated ferrobasaltic evolution / J. C. Duchesne,         
L. Shumlyanskyy, B. Charlier // Lithos. – 2006. – Vol. 89. – P. 353–376.  
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