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Еволюція Землі, її геохімічні, мінералогічні, 
петрологічні аспекти 

 
 

ПАЛЕОПРОТЕРОЗОЙСКИЙ ВОЗРАСТ 
ПЛАГИОГРАНИТОИДОВ ЗАЧАТЬЕВСКО-ФЕДОРОВСКОЙ АНТИКЛИНАЛИ 

В МАНГУШСКОМ СИНКЛИНОРИИ (ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПРИАЗОВЬЕ, 
УКРАИНСКИЙ ЩИТ) 

 
Артеменко Г.В.1, Бородыня Б.В.2, Довбыш Л.С.1, Довбуш Т.И.1 

 

1Институт геохимии, минералогии и рудообразования имени Н.П. Семененка НАН 
Украины, Киев, e-mail: regulgeo@gmail.com 

2Казенное предприятие "Пивденукргеология", Днепр, e-mail: boris.priazov@gmail.com 
 

The Paleoproterozoic (3130-2024 Ma) age of plagiogranitoids of the Zachatyvka-Fedorivka 
anticline in the Mangush synclinorium has been established. Before they were considered 
Archean. According to geochemical characteristics, the plagiogranitoids of the Zachatyvka-
Fedorivka anticline were formed during partial melting of metabasites. Their formation 
may be associated with the process of subduction of the oceanic crust separating the 
Sarmatian and VolgoUralian microcontinents, beneath the Azov block, or as a result of 
partial melting of the lower crust of the mafic composition as a result of the underplating of 
mafic melts. 

 
THE PALEOPROTEROZOIC AGE OF PLAGIOGRANITOIDS OF THE 

ZACHATIVKA-FEDORIVKA ANTICLINE IN THE MANGUSH SYNCLINORIUM 
(CENTRAL AZOV AREA, UKRAINIAN SHIELD) 

 
Artemenko G.V.1, Borodynya B.V.2, Dovbysh L.S.1, Dovbush T.I.1 

 

Вступление. Мангушский синклинорий расположен между Салтычанским и 
Кальчик-Кальмиусским антиклинориями на Приазовском мегаблоке. Он 
сформировался в палеопротерозое, вероятно, в результате рифтогенного растяжение 
архейской коры Восточно-Европейской платформы при формировании Криворожско-
Брянского внутриконтинентального орогена 2,6-2,5 млрд лет тому назад (Минц, 2005). 
Породы Мангушского синклинория обнажаются в бассейнах рек Каратыша и Кальчика 
в Центральном Приазовье (Полуновский, 1969). Останцы супракрустальных пород в 
этой структуре сохранились в виде согласных линзовидных пачек размером до 
нескольких сот метров и протяженностью до 5-6 км (Бородыня и др., 2007). 
Антиклинальные структуры сложены розовыми мигматитами и розово-серыми 
полимигматитами, среди которых встречаются полосы серых мигматитов. К наиболее 
крупной из них относится Зачатьевско-Федоровская антиклиналь II порядка, которая 
расположена в пределах западного крыла Мангушского синклинория (рис. 1). Она 
имеет северо-северо-западное простирание и является складчатой структурой с 
линейным типом пликативных форм. Эта структура прослеживается в виде 
субмеридиональной «S-образной» полосы от северного побережья Азовского моря на 
расстояние около 85 км, ширина от 3-5 км до 14 км. С запада она граничит с 
Берестовско-Розовской синклиналью, а на востоке с Малоянисольськой синклинальной 
зоной (на севере) и Боевско-Мангушской синклиналью (на юге). Согласно (Бородыня и 
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др., 2007) ядро Зачатьевско-Федоровской антиклинали сложено породами 
западноприазовской серии и гранитоидами ремовского и/или каратюкского 
комплексов. К разломным зонам в Мангушской структуре приурочены массивы 
гранитов каменномогильского комплекса. Гранитоиды в этой структуре занимают 
большие площади и отличаются большим разнообразием, что свидетельствует о 
сложной геологической истории этой зоны.  

Постановка проблемы. В геохронологическом отношении Мангушская 
структура изучена еще очень слабо. Стратиграфическое расчление метаморфических 
пород и гранитоидов выполнялось методом геологических корреляций с хорошо 
изученным Западноприазовским блоком. В наиболее крупной Зачатьевско-
Федоровский антиклинали плагиогранитоиды занимают значительную площадь. Среди 
них были выделены плагиогранитоиды каратюкского и ремовского комплексов, 
которые до недавнего времени рассматривались как архейские (Гранитоидные…, 1984; 
Бородыня и др., 2007). Позднее, для плагиогранитоидов Каратюкского массива был 
получен палеопротерозойский возраст – (2,13 ± 0,04 млрд лет) (Артеменко и др., 2003). 
Для субсогласных тел и небольших интрузий тоналитов и гранодиоритов ремовского 
комплекса среди образований верхнетокмакской толщи центральной части 
Зачатьевско-Федоровской структуры также был установлен палеопротерозойский 
возраст - 2,1 млрд лет (Артеменко и др., 2016).  

В настоящей работе приводятся результаты геохронологических исследований не 
изученных ранее небольших массивов гранодиоритов ремовского комплекса южной 
части Зачатьевско-Федоровской антиклинали.  

 

Рисунок 1. Схематическая геологическая карта распространения плагиогранитоидов 
Центрального Приазовья (Бородыня Б.В. и др. 2007 г. с изменениями). 1 - 
каменномогильский комплекс; 2 - южнокальчикский комплекс; 3, 4 - шевченковский 
комплекс; 5 - ремовский комплекс; 6 - демьяновская свита; 7 - темрюкская свита; 8 - 
драгунская толща; 9 - западноприазовская серия (верхнетокмакская толща); 10 - 
разрывные нарушения (а - главные, б - второстепенные, в - локальные); 11 – 
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геологические границы (а - установленные, б - предполагаемые); 12 - обнажения и их 
номера (места отбора проб). 

 
Результаты исследований. Пробы гранодиоритов были отобраны из обнажения 

в ур. Гуржии на правом берегу р. Берда - N47o09'24,1''; E36o56'24,1' (проба 17/26) и на 
правом берегу р. Берда, выше с. Калайтановка, в 200 м восточнее б. Глубокая - 
N47o09,401'; E36o56,402' (проба 17/25). По минеральному составу они идентичны.  

Гранодиориты имеют светло-серый цвет. Структура гипидиоморфнозернистая, 
гранитовая. Текстура гнейсовидная. Минеральный состав: кварц – 20%, полевой шпат 
(олигоклаз) – 66, клинопироксен – до 2%; роговая обманка – 7%, биотит – 5%; сфен – 
доли процента; рудные минералы, апатит и циркон – ед. зерна. В отдельных зернах 
полевого шпата наблюдаются тонкие двойники. Клинопироксен и роговая обманка 
замещаются биотитом.  

По химическому составу они соответствуют гранодиоритам нормального ряда 
калиево-натриевой серии: SiO2 − 68,20%; Na2O/K2O – 1,6, Na2O+K2O = 4,6% (табл. 1). 
Магнезиальность гранодиоритов низкая − #mg = 0,22.  

В гранодиоритах высокое содержание Sr (314 ppm), низкое Rb (19,4) (табл. 2). В 
них повышенное содержание Cr (32,4 ppm) и Ni (25,5 ppm). Они отличаются 
повышенным содержанием высокозарядных элементов, таких как Nb (12 ppm), Y (17,1 
ppm). РЗЭ дифференцированные – (La/Yb)N = 11,5 при YbN = 8,2 (рис. 2). Выделяется 
отрицательная европиевая аномалия − (Eu/Eu*=0,71). По геохимическим данным, в 
реститовой фазе магматического источника гранодиоритов отсутствовал гранат. В 
магматической камере происходило фракционирование плагиоклаза.  

На диаграммах Sr/Y - Y  и (La/Yb)N - YbN  (Defant M.J.et al, 1990) гранодиориты 
урочища Гуржии попадают а поле островодужных составов (БАДР) (рис. 3а, б). В этом 
же поле расположены фигуративные точки тоналитов и гранодиоритов ремовского 
комплекса центральной части Зачатьевско-Федоровской антиклинали (табл. 2, обр. 
210/2 и 211/1).  

 

           

 

Рис. 2. График распределения РЗЭ для плагиогранитоидов. Нормировано на хондрит.  

Рис. 3. Диаграммы Sr/Y - Y  (a) и (La/Yb)N - YbN (б) для плагиогранитоидов. Поля на 
диаграмме по (Defant M.J.et al, 1990). 

 
Из гранодиоритов (проба 17/26) были выделены акцессорные минералы сфен и 

циркон. Сфен представлен бесформенными зернами с неоднородной окраской - от 
желтовато-коричневого до светло-коричневого цвета. Циркон образует очень мелкие 
округлые прозрачные зерна светло-розового цвета.  

Для геохронологических исследований был использован сфен. Согласно 
полученным геохронологическим данным, U-Pb возраст сфена из гранодиоритов 
участка урочища Гуржии (проба 17/26) составляет – 2024 +/- 6 млн лет (табл. 3).  
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Выводы и обсуждение результатов. Согласно полученным геохронологическим 
данным, плагиогранитоиды Зачатьевско-Федоровской структуры формировались в 
палеопротерозое от 2130  до 2024 млн лет тому назад. Наиболее ранние из них 
тоналиты и трондьемиты каратюкского комплекса (2130±40 млн лет) по геохимическим 
характеристикам близки к адакитам. Субсогласные тела и небольшие интрузии 
тоналитов и гранодиоритов ремовского комплекса, среди образований 
верхнетокмакской толщи центральной части Зачатьевско-Федоровской структуры, 
имеют возраст – 2,1 млрд лет (Артеменко и др., 2016). От плагиогранитоидов 
каратюкского комплекса они отличаются большими содержаниями Y, Nb, Ta, тяжелых 
РЗЭ и меньшей дифференцированностью РЗЭ. Гранодиориты небольших интрузий 
южной части Зачатьевско-Федоровской антиклинали (обнажения в урочище Гуржии и 
восточнее с. Калайтановка) являются самыми поздними и образовались 2024±6 млн лет 
назад. По химическому составу они близки к тоналитам и гранодиоритам ремовского 
комплекса центральной части этой структуры. Согласно геохимическим 
характеристикам, плагиогранитоиды Зачатьевско-Федоровской антиклинали 
образовались при частичном плавлении метабазитов. Их образование может быть 
связано с процесом субдукции оканической коры, разделявшей Сарматский и 
Волгоуральский микроконтиненты под Приазовский блок, или в результате частичного 
плавления нижней коры базитового состава в результате андерплейтинга базитовых 
расплавов. 

 
Таблица 1. Силикатный химический состав плагиогранитоидов Зачатьевско-

Федоровской антиклинали (Мангушский синклинорий, Центральное Приазовье) 
% 1/17-25 2/210-2 3/211-1 4/2067 5/2059 6/89-289 7/ТТГ,ср

SiO2 68,20 64,52 59,92 71,04 77,65 63,24 69,79
TiO2 0,51 0,70 1,32 0,30 0,20 0,40 0,34
Al2O3 16,64 15,13 17,27 14,25 11,35 15,86 15,56
Fe2O3 4,88 1,75 3,64 0,95 1,60 1,32 3,12
FeO - 3,46 1,94 1,99 1,85 3,31 -
MnO 0,08 0,10 0,09 0,03 0,01 0,08 0,05
MgO 1,21 2,53 2,57 1,74 0,40 3,63 1,18
CaO 4,20 3,54 4,45 3,30 2,0 5,19 3,19
Na2O 2,81 4,56 4,37 4,40 4,05 4,30 4,88
K2O 1,80 2,20 1,30 1,90 0,95 1,10 1,76
Sобщ - - - Сл. 0,04 0,02 -
P2O5 - 0,26 0,40 0,12 0,07 0,15 0,13
H2O- 0,06 0,15 1,11 0,06 0,01 0,18 -
П.п.п. 0,80 0,81 1,58 0,22 0,27 0,95 -
Сумма 101,19 99,71 99,96 100,30 100,43 99,73 -

#mg 0,22 0,33 0,33 0,38 0,11 0,45 0,29
Примечание. Ремовский комплекс: 1 – гранодиорит, обнажение на правом берегу 
р. Берда, выше с. Калайтановка, в 200 м восточнее б. Глубокая (17/25); 2 – гранодиорит, 
обнажение на правом борту балки Зелинской (в 150 и выше автодороги (проба 210/2); 3 
- тоналит, верховье р. Кальчик, левый борт, 1 км выше с. Вишневатое (проба 211/1). 
Каратюкский комплекс: 4 - тоналит, хутор Садовый, небольшой карьер на правом 
берегу р. Каратюк возле колодца (проба 2067); 5 - трондьемит, обнажение в с. 
Стародубовка, правый берег р. Каратюк у деревянного моста на дороге к свинарнику 
(проба 2059); Состав ТТГ: 6 – тоналит (мезоархей), Гуляйпольский блок, скв. 792, 
гл. 93,5-94,5 м (обр. 89-289); 7 – cредний состав тоналита (Martin,1994). Химические 
анализы выполнены в лабораториях ИГМР НАН Украины. Анализ №1 выполнен 
методом РФА, остальные - методом “мокрой химии”. #mg = MgO/(MgO+FeO*). 
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Таблица 2. Содержание элементов в плагиогранитоидах Зачатьевско-Федоровской 
антиклинали (Мангушский синклинорий, Центральное Приазовье) 

Ppm 1/17/25 2/2067 3/2059 4/210//2 5/211//1 4/89/289 8/ТТГ ср
V 61,1 39,5 5,371 65,62 72,2 60 -
Cr 32,4 32,1 35,64 68,71 34,1 37 29
Co 9,1 6,5 3,574 12,04 14,7 13,4 -
Ni 25,5 24,4 9,44 42,28 33,9 14 14
Cu 16,4 31,8 22,85 21,35 15,1 21 -
Zn 92,4 39,0 31,55 66,44 86,5 42,7 -
Rb 19,4 54,6 18,38 57,09 54,8 30,0 55
Sr 314 502 162,3 640,5 515 331 454
Y 17,1 6,6 8,75 18,59 12,8 9,90 -
Zr 150 118 80,23 99,43 269 106 152
Nb 12,0 3,3 7,155 6,901 11,9 5,1 6,40
Mo 0,65 1,2 0,767 0,481 1,0 <0,60 -
Cs 0,3 0,74 0,115 0,434 0,77 0,25 -
Ba 310 425 166,8 577,3 474 461 690
La 22,5 10,9 21,94 30,43 18,9 16,20 32
Ce 46,8 23,1 38,69 56,54 50,6 31 56
Pr 5,1 2,7 4,142 6,747 4,7 3,42 -
Nd 20,2 11,0 17,09 29,45 18,4 12,4 21,40
Sm 4,3 2,0 3,709 6,909 3,5 2,4 3,30
Eu 0,92 0,70 0,656 1,685 1,0 0,80 0,92
Gd 3,7 1,8 2,619 4,967 3,2 2,31 2,20
Tb 0,55 0,26 0,409 0,771 0,45 0,35 0,31
Dy 3,0 1,2 2,054 3,877 2,3 1,68 1,16
Ho 0,55 0,23 0,305 0,641 0,45 0,33 -
Er 1,7 0,63 0,819 1,859 1,3 0,96 0,59
Tm 0,21 0,083 0,127 0,287 0,18 0,13 -
Yb 1,4 0,55 0,829 1,857 1,2 0,91 0,55
Lu 0,19 0,083 0,096 0,215 0,17 0,14 0,12
Hf 3,6 3,2 2,043 2,181 6,4 2,60 -
Ta 0,97 0,22 0,182 0,187 1,0 0,38 -
W 0,1 0,51 0,458 0,134 0,24 0,36 -
Pb 6,7 7,9 3,601 5,942 6,3 - -
Th 3,2 1,2 2,843 1,855 3,6 - 6,90
U 0,62 0,23 0,184 0,214 0,40 1,28 1,60

Eu/Eu* 0,71 1,13 0,64 0,88 0,92 1,04 -
(La/Yb)N 11,5 14,2 19 11,8 11,3 12,8 -

Sr/Y 18,4 76,1 18,6 34,5 40,2 33,4 - 

Nb/Ta 12,4 15 39,3 36,9 11,9 13,4 - 

Примечание. Анализы выполнены методом ICP-MS в ИПТМ РАН, Россия. 
 

Таблица 3. Результаты U-Pb изотопных исследований  сфена из гранодиоритов 
Зачатьевско-Федоровской антиклинали Мангушского синклинория (проба 17/26) 

Рpm Изотопные отношения Возраст, млн лет Фрак-
ции U Pb 206Pb/ 206Pb/ 206Pb/ 206Pbr/ 207Pbr/ 206Pbr/ 207Pbr/ 207Pb/ 

2627 47,079 36,482 138,2 4,5356 0,99890 0,35899 6,17019 1977 2000 2023 
2628а 39,305 39,363 84,5 3,5506 0,87935 0,392205 6,75389 2133 2079 2027 
2629а 25,968 47,626 65,9 3,0650 0,75165 0,613062 10,5955 3082 2488 2033 
2630 80,898 34,051 106,2 3,8540 0,76069 0,254243 4,47775 1460 1726 2067 
2628 42,134 28,915 96,7 3,8292 0,89063 0,280570 4,79907 1594 1784 2015 
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КОНГЛОМЕРАТОВІ ФАЦІЇ ПАЛЕОЦЕН-ЕОЦЕНОВИХ ВІДКЛАДІВ 
СКИБОВОЇ ЗОНИ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ 
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The study of conglomerate facies is important for the reconstruction of paleofacial 
sedimentation conditions of the sediments of Paleocene end Eocene. Important factors that 
significantly influenced the lithological composition of conglomerate facies were: denuded 
rocks, and their transport to the end point of deposition. 
 

CONGLOMERATE FACIES OF THE DEPOSITS OF PALEOCENE-EOCENE OF 
THE SKYBA ZONE OF THE UKRAINIAN CARPATIANS 

 
Havryshkiv H.Ya., Haievska Yu.P. 

 
Вступ. Розповсюдження окремих конгломератових фацій і їх кількісне 

співвідношення можна використовувати для реконструкції палеофаціальних умов 
седиментації палеоцен-еоценових відкладів. Літофації палеоцен-еоценового віку 
сформувалися в результаті турбідітного переміщення великої кількості осадів з 
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першого на другий рівень лавинної седиментації (Гавришків та ін., 2016), де 
утворювалися потужні підводні конуси виносу-фени. Важливими чинниками, які 
істотно вплинули на літологічний склад конгломератових фацій були: денудовані 
породи, і їх шлях транспортування до кінцевої точки відкладення. 

Аналіз попередніх досліджень, формулювання проблеми та актуальність її 
вирішення. Незважаючи на те, що конгломератові фації Скибової зони Українських 
Карпат досліджуються вже більше шестидесяти років, палеофаціальним умовах їх 
формування приділялося недостатньо уваги. Головною причиною цього є зміна 
поглядів на утворення флішових відкладів.  

Фактичний матеріал та методологія досліджень. Автори дослідили 
конгломератові фації, які були ними особисто зібрані в ході польових експедицій. 

Отримані результати, їх обговорення. Виконані польові і лабораторні 
дослідження продемонстрували, що конгломерати розповсюджені, зазвичай, як по 
всьому розрізу так і по всій дослідженій території. Але в палеоценових відкладах вони 
зустрічаються частіше і утворюють цілі пласти і лінзи товщиною навіть до 2-3 метрів. 
В еоценових відкладах вони зустрічаються рідше, лише в нижньому (верхня частина) і 
середньому еоцені (вигодська і пасічнянська світи). Також конгломерати присутні в 
нижній частині пластів пісковиків. 

Серед порід ямненської світи палеоцену (Гавришків, 2019), конгломерати 
найбільше розповсюджені на північному заході, в районах сіл Стрільбичі, Підбуж, 
Сторона і низці інших сіл. Так вздовж північно-західної частини Карпатського басейну 
(міжріччя Стрвяжа і Клодниці (Польща)) зустрічаються конгломерати з галькою 
осадових і метаморфічних порід, переважно зелених і червоних сланців рифею, гальки 
юрських вапняків, кварцу і ін. Від басейну ріки Стрвяж до ріки Стрий в розрізі 
переважають конгломерати з вапнисто-глинистим цементом. Далі на південь і 
південний схід (до ріки Лімниця) конгломерати переходять в грубозернисті не 
відсортовані грубошаруваті пісковики з включеннями гравію або окремих прошарків і 
лінз гравелітів і дрібно галькових конгломератів. Від басейну ріки Лімниця і далі на 
південний схід, в межах Скибової зони кількість гравійного матеріалу в пісковиках 
зменшується. Переважають середньо- і грубозернисті пісковики розділені тонкими 
прошарками зелених і зеленувато-сірих аргілітів (Рис.1). 

В напрямку на південний схід від міста Борислава широко розповсюджені 
масивні різнозернисті пісковики еоценового віку з домішками гравійного матеріалу. 
Іноді з лінзами і прошарками конгломератів і гравелітів (Гаєвська, 2019). Конгломерати 
сірі і світло-сірі, складені галькою метаморфічних сланців, кварцу, світло-сірих 
вапняків і темно-сірих пісковиків. Розмір гальки до 10 см. Потужність пластів 
конгломератів сягає 3 м. 

Оскільки конгломерати зустрічаються лише на крайньому північному заході в 
перших скибах по річках Яблуниця, Дністер, Бистриця Підбужська, а на південному 
сході в Покутсько-Буковинських Карпатах гравеліти мають незначне поширення, таким 
чином, можна припустити, що основне джерело зносу уламкового матеріалу, а отже 
палеорусло, яке його переносило знаходилося в північно-західній частині Скибової 
зони, як показали наші дослідження (Сеньковський та ін., 2004), що підтверджує 
наявність Ходорівської палеодолини. 

Як було встановлено на північному заході конгломерати представлені наступними 
компонентами: зелені і червоні аргіліти – 58 %, вапняки – 32,5 %, конгломерати і 
пісковики ˝верукано˝ – 5,5 %, кварцити світло-сірі (девон) – 1,5 %, кремені чорні і 
склоподібні пісковики – 2,5 %, жильний кварц – 5 %. А також зокрема, одиничні гальки 
сформовані із пісковиків силуру з фауною остракод, одиничні гальки чорних 
мергелястих вапняків карбону. 

 
 



MinGeoIntegration XXI – 2020 

                                                        2325 вересня 2020 р., Київ, Україна 
 

19

Рисунок 1. Конгломерат, ямненська світа (палеоцен). Відслонення в північній околиці 
села Тюдів (7 км на пд. сх. від м. Вижниця), берег річки Черемош 

 
Склад палеоцен-еоценових конгломератів за віковим інтервалом: Докембрійсько-

рифейська група. Представлена слабометаморфізованими породами – група філітів: 
зелені і червоні філіти, мармуризовані вапняки, жильний кварц. Галька філітових 
сланців обкатана і кутасто-обкатана розміром 5–12 см в діаметрі, і складає від 25–30 % 
до 50–60 % від загального складу породи. Філіти зазвичай співставляють з 
силурійськими сланцями Переддобруджського прогину. Вони схожі з рифейськими 
відкладами, які відкриті глибокими свердловинами в східній частині Свєнтокшишських 
гір під фауністично охарактеризованим кембрієм, що дозволяє умовно їх відносити до 
рифейської групи.  

Силур. Середньозернисті кварцові пісковики жовтувато-сірого кольору зі 
слюдисто-залізистим цементом розміром 7–10 см в діаметрі, кутасто-обкатані, легко 
руйнуються при ударі. 

Девон. Дрібна обкатана галька сірих кварцитоподібних пісковиків з глауконітом і 
слюдисто-залізистим цементом, складає до 2 % від загального складу. Породи схожі за 
мінерально-петрографічними особливостями на нижньопалеозойську групу (девон), які 
розкриті глибокими свердловинами в м. Стрий. 

Карбон. Величезні за розміром поодинокі гальки темно-сірого, майже чорного 
кольору, глинистих вапняків, місцями розкристалізовані, дрібнозернисті і містять 
велику кількість мікрофауни. 

Тріас. Гальки до 15 см в діаметрі, кутасті і кутасто-обкатані, червонувато-зелених 
дрібно – і різнозернистих поліміктових пісковиків, гравелітів і дрібно галькових 
конгломератів по складу аналогічних конгломератам ˝верукано˝  

Юра. Вапняки юри є другими за поширенням серед компонентів гравеліту, 
відносно рифейських філітів, і досягають 30–35 % від загальної кількості гальок.  

Нижня юра. Крупні гальки і валуни до 20 см в діаметрі, кутасто-обкатані, 
знайдені в одному з відслонень в с. Стрільбичі. Це коричнево-сірі органогенно-
уламкові піщані вапняки, з багато численною фауною брахіопод; світло-сірі 
різнозернисті, кварцові пісковики з багато численною фауною. 

Верхня юра. Уламки вапняків, розміром 2–25 мм, різноманітного забарвлення: 
сірі, жовто-сірі, коричнево-сірі, кремові, кремово-блакитні із різноманітними 
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структурами: органогенно-уламковими, доломітизованими, приховано кристалічними, 
дрібнозернистими та псевдо оолітовими. У вапняках зустрічаються вапнисті водорості 
Jailaria conica Maslow.  

Нижня крейда представлена галькою невеликих розмірів 5–10 см, чорних 
вапнякових аргілітів та чорних кременів, які часто зберігають плитчасту форму. Також 
зустрічаються окремі уламки гальки склоподібних пісковиків, які схожі з спаською 
серією північно-західних Карпат, які містять радіолярії та спікули губок. 

Кайнозойська група представлена добре обкатаною галькою, розміром від 2 до 10 
см, блакитно-сірого кольору, що містить багряні водорості. 

У конгломератах яремчанського горизонту зустрічається велика кількість 
багряних водоростей. При чому їх кількість зменшується з північного сходу на 
південний захід. Також слід зазначити, що в яремчанському горизонті конгломерати 
рідко зустрічаються у вигляді самостійних прошарків, здебільшого вони утворюють 
лінзи або в незначних кількостях присутні в підошві кожного літологічного ритму. 

Висновки. Підсумовуючи результати проведених досліджень, можна 
стверджувати, що в палеоцені денудація корінних порід проходила активно і 
відбувалася недалеко від області акумуляції. В еоцені район акумуляції мігрує в 
південно-східному напрямку, та, відповідно, збільшується відстань від району 
денудації, що вплинуло на кількість і розмір уламкового матеріалу. 
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continental factors. This allows the use of the obtained data to calculate the average value 
of the Albian-Cenomanian seawater in order to reproduce the evolution of seawater in the 
Phanerozoic. 
 

CHEMICAL COMPOSITION OF THE SOUTH-EASTERN PART OF THE 
CRETACEOUS SAKON NAKHON SALT BASIN OF LAOS IN THE CONTEXT OF 

THE SEAWATER CHEMISTRY EVOLUTION  
 

Galamay А.R., Fanwei Meng 

 
Вступ. Зміни хімічного складу морської води у пізньому протерозої-фанерозої 

чітко узгоджується із багатьма процесами Земної еволюції. З-поміж геохімічних 
результатів вивчення давніх евапоритових формацій, лише за даними хімічного складу 
розсолів первинних флюїдних включень у галіті можна отримати кількісну  
інформацію щодо цих змін. Накопичення значного фактичного матеріалу, отриманого 
за включеннями у галіті, дозволило виділити глобальні вікові коливання хімічного 
складу морської води (від Na-K-Mg-Ca-Cl до типу Na-K-Mg-Cl-SO4) протягом останніх 
545 млн. років. Межі коливань її хімічного складу постійно уточнюються завдяки 
дослідженню раніше не вивчених чи слабо вивчених соленосних басейнів. Вивчення 
первинних флюїдних включень у галіті має не лише наукове, а й прикладне значення, 
оскільки, у зв’язку з особливостями формування комплексу корисних копалин у 
залежності від хімічного складу розсолів седиментаційних басейнів, 
гостродискусійними залишаються науково-прикладні питання встановлення і оцінки 
ролі вторинних факторів, які впливали на зміну компонентного складу вод окремих 
басейнів чи суббасейнів.  

Аналіз попередніх досліджень, формулювання проблеми. Зміни хімічного 
складу морської води обгрунтовано із різним ступенем достовірності для різних етапів 
фанерозою, що обумовлено дуже нерівномірним розповсюдженням евапоритів у часі. 
Зокрема, крейда не є періодом грандіозного соленакопичення. Соленосні басейни 
крейдового віку розташовані лише у південно-східній Азії (Східно-Азіатський) і на 
периферії Африканського та Південно-Американського континентів (Західно-
Африканський і Східно-Бразильський). Висока концентрація розсолів флюїдних 
включень у галіті значної частини раніше досліджених зразків цих басейнів є 
перешкодою для встановлення складу морської води відповідного віку (Timoffeef et al., 
2006). Дані хімічного складу розсолів включень у галіті північно-західної частини  
Східно-Азіатського басейну (Сакон Нахон суббасейну) по св. L-1, які отримані з 
використанням методу ESEM X-ray EDS, показали, що його седиментаційні розсоли є 
похідними від морських вод Na-K-Mg-Ca-Cl типу (Timoffeef et al., 2006). У розсолах 
включень зафіксований у тій чи іншій мірі знижений вміст калію, та нестале 
співвідношенням основних йонів. Питання про причини зниженого вмісту йону калію у 
розсолах включень і коливання співвідношення між основними йонами у їхніх розсолах 
залишалися не вирішеними.   

Фактичний матеріал та методологія досліджень. Евапоритові відклади Maхa 
Сарахам формації (112,2–93,5 млн. років) поширені на на території Таїланду і Лаосу 
(рис. 1).  

Нами з соляного розрізу свердловини ZK 309, що розміщується у південно-
східній частині Сакон Нахон суббасейну (див. рис. 1), досліджено два зразки галіту. 
Хімічний склад розсолів флюїдних включень вивчений за допомогою 
ультрамікрохімічного методу (УМХА) (Петриченко, 1973). За простотою методичних 
операцій, хорошою відтворюваністю результатів вимірювань, можливістю мікроаналізу 
розсолів об’ємом до 0,00006 мм3, УМХА на даний момент є передовим серед інших 
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методів (Extraction-IC, Cryo-SEM-EDS, ЕSEM-EDS, LA-ICP-MS) визначення 
кількісного хімічного складу розсолів включень у галіті. 

 

 
Рисунок 1. Розміщення Східно-Азіатського басейну: а) на сучасному суходолі (Sone  
and  Metcalfe,  2008). 1 – поширення соленосних відкладів та локалізація 
досліджуваних свердловин; б) на палеооснові 110 млн. років: 1 – суходіл; 2 – 
мілководне море; 3 – океан  

 
Отримані результати, їхнє обговорення.  
Хімічний склад розсолів басейну. Дані вивчення хімічного складу розсолів 

первинних включень у галіті південно-східної частини Сакон Нахон суббасейну, з 
врахуванням раніше отриманих даних по його північно-західній частині (Timoffeef et 
al., 2006), вказують на подібність умов седиментації на віддалених одна від одної 
ділянках суббасейну. На діаграмі Ієнеке точки хімічного складу розсолів досліджених 
включень виказують значну дисперсію (рис. 2). Очевидно, що причиною деякої зміни 
співвідношення між головними компонентами у розсолах під час морських трансгресій 
були нестабільні фізико-хімічні умови соленагромадження, або ж не всі отримані дані 
характеризують незмінені седиментаційні розсоли. Відомо, що у плитководних 
басейнах через нестабільний режим седиментації співвідношення компонентів у 
розсолах лише дещо змінюється у певних межах, тоді як хімічний склад 
постседиментаційних розсолів може значно відрізнятися від седиментаційних. Нами 
встановлена суттєва відмінність співвідношення головних іонів у розсолах вторинних 
включень шевронового галіту від такого первинних включень у галіті досліджуваного 
суббасейну. 
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Рисунок 2. Розташування точок хімічного складу розсолів включень галіту крейдового 
віку на діаграмі Jänecke, 25 °С (Eugster et al., 1980). SW – точка складу сучасної 
океанічної води, згущеної до початку осадження галіту (McCaffrey et al., 1987) 
 

Причини зниження вмісту калію у солеродних басейнах. У фанерозойській 
історії Землі відома низка грандіозних за площею морських евапоритовових басейнів. 
До них належать кембрійські Східносибірський (2 млн. км2) та Ірано-Пакистанський 
(3 млн. км2), девонський Східносибірський (1,5 млн. км2) і інші (Жарков, 1974). Вплив 
континентальних факторів на хімічний склад розсолів у таких басейнах мінімальний, 
тоді як у малих за площею плитководних басейнах, до яких належить і крейдовий 
Східно-Азіатський – значний. Тому зниження вмісту калію у морських розсолах, 
насамперед, пов’язане із особливостями седиментації на певних етапах 
соленагромадження через малі розміри оточеного суходолом басейну. 

Проаналізовані нами літературні дані по Сакон Нахон суббасейну вказують на те, 
що у розсолах, які характеризуються зниженим вмістом калію, також менше натрію, ніж 
у незмінених морських розсолах крейдового віку. Подібне зменшення цих йонів 
відбувається у сучасній морській воді у результаті її взаємодії з глиною материкового 
походження, що доведено експериментально (Бунеев, 1956). Так, вже після двократної 
експериментальної обробки морської води глиною, у ній дещо знижується вміст натрію 
та повністю зникає калій, який поглинаються як обмінна основа. У природі феномен 
зниження К+ у кримських озерах Кзил-Яр та Перекопських у порівнянні із його вмістом 
у Чорному морі також відмічається через поглиннання цього йону  мулом і 
континентальними глинами (Валяшко, 1962). Подібні явища могли відбуватися у 
незначного розміру давніх евапоритових басейнах при взаємодії з речовиною, що 
заноситься вітром чи континентальним стоком. Тому вважаємо, що причиною 
одночасного зниження вмісту калію і натрію у розсолах Сакон Нахон суббасейну (бути 
континентальні фактори. Вплив цих факторів під час морських трансгресій у басейні 
підтверджують нещодавно проведені ізотопні  дослідження бору седиментаційних 
розсолів (δ11 B) і дещо знижений вміст брому у галіті (Qianhui et al., 2018).  

Еволюційні зміни складу морської води у часовому проміжку 120–5 млн. років. 
Однакові межі коливання йонів у розсолах первинних флюїдних включень у галіті 
різних стратиграфічних інтервалів протилежних частин Сакон Нахон суббасейну 
свідчить про подібність умов седиментації, що полягали у деякому впливі на склад 
морських розсолів континентальних факторів. Це дозволяє використовувати отримані 
дані по первинним включенням для розрахунку усередненого значення складу морської 
води альб-сеноманського часу задля характеристики її еволюції у фанерозої (рис. 3).  

 
Рисунок 3. Еволюція складу морської води у часовому проміжку 120–5 млн. років. 
Хімічний склад морських розсолів кайнозойських басейнів отримані: Ayora C., Garcia 
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Veigas J., Pueyo J., Lazar B., Holland H., Zimmermann H., Петриченком О.Й., Ковалевичем 
В.М., Побережським А.В., Галамаєм А.Р. 
 

Висновки. Встановлено, що причиною зниження вмісту калію у морських 
розсолах Сакон Нахон суббасейну бути континентальні фактори, які не призвели до 
суттєвої зміни співвідношення головних компонентів у розсолах. Це дозволяє 
використовувати отримані дані за первинним включенням для розрахунку 
усередненого значення складу морської води альб-сеноманського часу. Компонентний 
склад постседиментаційних розсолів регіону суттєво відрізняється від 
седиментаційних, що є критерієм відбраковки даних під час інтерпретації результатів.  
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The physicochemical conditions of the formation of evaporites of early Paleozoic are not 
known enough. Currently, the results of the chemical composition of the brines of primary 
fluid inclusions in marine halite are the best indicators of ocean composition in the 
Phanerozoic. It is established that the magnesium content in the brines of the Lower 
Paleozoic basins is lower than in modern seawater of the corresponding concentration, and 
the potassium ion is higher. The chemical composition of the concentrated seawater from 
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which the halite crystallized in the Ordovician salt basin of Ordos, with the exception of the 
calcium ion content, is similar in composition to the seawater of the Cambrian and Silurian 
basins, which indicates the relative constancy of the oceanic component composition.  
 
PECULIARITIES OF CHEMICAL COMPOSITION OF THE SEAWATER OF THE 

EARLY PALEOZOIC 
 

Galamay A.R., Fanwei Meng, Sydor D.V.  
 

Вступ. Хімічний склад вод сучасного океану на 99,7 % складається з йонів Na+, 
Cl-, Mg2+, SO4

2-, Ca2+, K+, HCO3
-, частка кожного з яких у загальній концентрації 

нерівноцінна. Так, вміст Na++Cl- становить 85,9 %, Mg2++SO4
2- – 11,4 %, 

Ca2++K++HCO3
- – 2,7 %. Донедавна домінували уявлення про незмінність хімічного 

складу морської води протягом останніх 600 млн. років. (Страхов, 1960; Валяшко, 
1962; Гончаренко, Московский, 2004; і ін.). На даний момент зміни у її складі протягом 
фанерозою є загальновизнаними (Demicco et al., 2005; Lowenstein, Timofeeff, 2008) і у 
запропонованих кількісних моделях еволюції хімічного складу морської води 
виділяються етапи сульфатного (Na-K-Mg-Cl-SO4) (тріас-перм та неоген-анторопоген) і 
хлоркальцієвого (Na-K-Mg-Ca-Cl) (кембрій-карбон та юра-палеоген) типу. Вважається, 
що основні зміни компонентного складу океану полягали у зміні співвідношення Ca2+ 
та SO4

2-, а їхній добуток концентрацій у давній морській воді завжди був близьким до 
його сучасного значення ~ 319 ммоль2, або знаходився в межах від 150 до 450 ммоль2, 
тоді як вміст йонів Na+, Cl-, Mg2+, K+ в обох типах води залишався приблизно 
однаковим (Ковалевич, 1990; Horita et al., 2002; Lowenstein et al., 2005). Зміни хімічного 
складу морської води обгрунтовано в різній степені достовірності для різних етапів 
фанерозою, що обумовлено дуже неравномірним розповсюдженням евапоритів у часі. 
Про фізико-хімічні умови процесів мінералотворення раннього палеозою відомо мало. 
На даний час дані хімічного складу розсолів первинних флюїдних включень у 
морському галіті є найкращими індикаторами складу океану у фанерозої.  

Метод досліджень. Хімічний склад розсолів флюїдних включень у галіті 
вивчений з допомогою ультрамікрохімічного (УМХА) методу. Цим методом можна 
визначити вміст в розсолах включень основних іонів – SO4

2-, Cl-, Ca2+, Mg2+, K+. Техніка 
УМХА детально описана в работі (Петриченко, 1973). Метод дозволяє аналізувати 
екстраговані розчини з включень розміром 40 мкм і більших. При проведенні 2–3 
аналізів на кожний з іонів його похибка складає 10–17 %.  

Отримані результати, їхнє обговорення. Нами за дослідженням хімічного 
складу розсолів флюїдних включень у галіті морських середньордовицьких відкладів 
формації Majiagou басейну Ордос (Китай) встановлено, що седиментаційні розсоли 
цього басейну були зконцентровані до середніх етапів галітової стадії і характеризують 
морську воду Na-K-Mg-Ca-Cl типу. Хімічний склад згущеної морської води, з якої 
відбувалась кристалізація галіту в басейні, за виключенням вмісту іону кальцію, 
близький за складом до морської води басейнів кембрійського і силурійського періодів. 
Проведені дослідження та аналіз раніше опублікованого фактичного матеріалу щодо 
евапоритів нижнього палеозою, дозволяють зробити висновок про нижчий у 
нижньопалеозойських седиментаційних розсолах вміст магнію, ніж у сучасній морській 
воді відповідної концентрації, та вищий у них вміст іону калію, ніж у розсолах більш 
пізніх періодів. 
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Таблиця. Середній склад головних компонентів у розсолах первинних 
включень у галіті кембрійських, ордовицьких і силурійських відкладів на 

галітовій стадії евапоритового процесу 
Одиниці Ієнеке, mol % 

Локалізація 
Період, 

ярус 

Вік 
(млн. 
р.) 2K Mg Ca SO4 

N/n Джерело 

Басейн Мічіган,  формація 
Salina, США 

S2, 

лудловський 
~420 

9,0 54,9 36,1 – 41/46 (Brennan, 
Lowenstein, 

2002)  

Басейн Oрдос, формація 
Majiagou, Китай О2 ~470 7,4 47 45,6 – 1/3 (Наші дані) 

Басейн Східносибірський, 
ангарська формація, Росія 

Є1, 
томотський ~516 8,7 49,2 42,1 – 5/13 (Petrychenko et 

al., 2005) 

Басейн Східносибірський, 
бельська формація, Росія 

Є1, 
ботомський 

~515–
519 7,2 52,6 40,2 – 1/5 –//– 

Басейн Східносибірський, 
усольская формація, Росія 

Є1, 
атдабанський, 

томотський 

~519–
530 9,9 46,4 43,7 – 5/5 –//– 

Сучасна морська вода, згущена до початку осадження галіту: 

 6,7 68,9 – 24,4  (McCaffrey et 
al., 1997) 

 
N/n – кількість зразків, результати дослідження яких включені в таблицю (N), по 

відношенню до числа всіх вивчених зразків (n). 
 

Варіації компонентного складу океанічної води у ранньому палеозої.  
Йони магнію. Вміст магнію у розсолах басейну Ордос, а також у басейнах 

кембрію і силуру нижчий, ніж у сучасній морській воді відповідної концентрації 
(таблиця), що може бути наслідком незначних коливань цього іону у воді в залежності 
від вмісту у ній сульфат-іону чи впливом процесів перетворення морської води на 
шляху до евапоритових басейнів (Horita et al., 2002; Holland, 2003).  

Йони калію. Вважається, що вміст K+ у розсолах морських солеродних басейнів 
фанерозою є сталим. Це припущення ґрунтується на подібних співвідношеннях K+/Br- у 
розсолах включень силурійського, девонського, пермського, тріасового і міоценового 
галіту та тривалому часі перебування Br- у морській воді (приблизно 100 млн. років) 
(Horita et al., 2002; Lowenstein et al., 2005). В інших роботах, в яких проводилась 
реконструкція складу морської води у фанерозої зазначається: «Особливістю 
кембрійських седиментаційних розсолів є екстримально високий відносний вміст 
калію, причину якого, за можливих помилок при визначенні, пояснити важко» 
(Ковалевич, 1990, стор. 109). До того ж, привертає увагу підвищений вміст калію у 
нижньопалеозойських розсолах солеродних басейнів (див. таблицю).  

Відомо, що речовинний склад суходолу і процесів на континентах значною мірою 
впливають на хімічний склад осадів, які одночасно формуються у басейнах 
седиментації. Таким чином, еволюція складу глин у фанерозої полягала у зміні їхнього 
мінерального складу у часі у бік зменшення у них кількості калійвмісних мінералів, яка 
пояснюється значно більшою площею гранітів і гранітогнейсів на відкритій земній 
поверхні у рифеї–ранньому палеозої, що підлягали ерозії (Виноградов, Ронов, 1956; 
Гаррелс, Маккензи, 1974). Оскільки вікові зміни хімічного складу морської води завжди 
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узгоджуються з багатьма чисельно або якісно охарактеризованими процесами еволюції 
земної кори, вважаємо, що причини, які призвели до більш ніж двократного 
перевищення вмісту калію у рифейсько–девонських глинах, на відміну від більш 
молодих, обумовили і підвищений вміст калію у нижньопалеозойських морських 
розсолах.  

Йони кальцію. Дані вмісту головних йонів у розсолах солеродних басейнів 
кембрію, ордовіку і силуру отримані за різної концентрації. Співставлення складів із 
визначенням абсолютного значення вмісту йону Са2+ у розсолах можливе після їхнього 
урівноваження за вмістом калію чи магнію до однакової концентрації початку 
осадження галіту. Урівноваження розсолів за вмістом магнію (за компонентом, який 
найменше підлягав коливанню при еволюції морської води у фанерозої) показує, що 
кальцію у седиментаційних розсолах ордовицького басейну Ордос на початку стадії 
осадження галіту містилося близько 20 г/л, кембрійського Східносибірського – близько 
17 г/л, силурійського Мічіган – близько 15 г/л (за теоретично можливого вмісту і 
сучасного складу атмосфери – 10 г/л) (Kовалевич, 1990). Очевидно, аномально 
підвищений вміст кальцію у ранньопалеозойському океані зумовлений не лише 
змінами об’ємів потоків гідротермальних розчинів, що поступали в океан з серединно-
океанічних хребтів (Demicco et al., 2005), а, передусім, – високим вмістом СО2 у 
атмосфері, що сприяв більш інтенсивному вивітрюванню порід континентів і 
океанічного дна, підвищенню розчинності карбонатів і виносу кальцію в океан.  

Висновки. Склад згущеної морської води з якої відбувалась кристалізація галіту в 
ордовикському солеродному басейні Ордос близька за складом морській води 
кембрійського і силурійського басейнів, що свідчить про відносну сталість 
компонентного складу морської води в нижньому палеозої, за виключенням вмісту іону 
кальцію. Джерелом розсолів басейну Ордос являється морська вода Na-K-Mg-Ca-Cl (Ca-
rich) типу. У ній, на відміну від сучасної сгущеної морської води Na-K-Mg-Cl-SO4 (SO4-
rich) типу, вміст кальцію дуже високий, а сульфат-іону вкрай малий – в межах 
розчинності CaSO4, вміст іону магнію дещо знижений. Проведені дослідження 
уточнюють межі коливань іону кальцію, який визначає тип морської води. Його вміст у 
седиментаційних розсолах середньоордовікського басейну Ордос сягає 66 г/л на 
середній галітовій стадії, відповідно на початку стадії осадження галіту його вміст мав 
би становити приблизно 20 г/л (за теоретичного 10 г/л). Це можливо при особливих 
палеокліматичних і палеогеографічних умовах соленагромадження, зокрема, через 
підвищений вміст СО2 у атмосфері. Вміст калію у розсолах також підвищений. На 
основі аналізу складу седиментаційних розсолів кембрійського, ордовикського і 
силурійського солеродних басейнів та вмісту калію у глинах фанерозою, вважаємо що у 
нижньому палеозої вміст калію у водах океану був вищим, ніж у наступні часові 
періоди. 
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This paper discusses features of distribution and occurence of tin-tungsten mineralization 
found within Suschany-Perga zone of Volyn geoblock, Ukrainian Shield. Based on the 
results obtained two types might be distinguished – non-economic mineralization of tin 
associated with Be-rich metasomatites and economic tin-tungsten ores found in greisens.   
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ВОЛИНСЬКИЙ ГЕОБЛОК УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА 
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Tin mineralization of economic importance is still undiscovered in Ukraine. At the same 
time, small stanifferous placers of economic importance were found in Volyn geoblock of 
Ukrainian Shield. These placers are spatially and thought to be genetically associated with 
endogenic rare-metal mineralization and can serve as possible indicators of reach tin-bearing 
ore bodies that might be found at depth.  

The Volyn geoblock is treated to be the most economically attractive, because it 
comprzes Perga ore field where rare-metal granites, associated metasomatites and greisens are 
widely distributed. There are two types of tin mineralization found here – endogenic 
cassiterite-wolframite in Be-rich metasomatites and greisens as well as exogenic columbite-
cassiterite mineralization found in placers and weathering crusts. 

The Volyn geoblock that occupies the north-western area of Ukrainian shield is 
essentially a Palaeoproterozoic terrane that can be subdivided into several geologic structures 
of regional scale – Teteriv orogenic belt, Osnitsk-Mikashevychi volcano-plutonic Belt, 
Korosten AMCG (anorthosite-mangerite-charnockite-granite) complex, Ovruch rift-like 
depression and Suschany-Perga (S-P) zone (Fig 1).  

Teteriv orogenic belt which occupies most territory of the Volyn geoblock was formed 
by at least two orogenic events that occur during 2.1-2.05 Ga. The belt is dominated by 
orogenic two-mica granitoids of Zhytomyr complex formed between 2080 and 2020 Ma, 
while amphibolite facies supracrustal rocks compose large areas between the granitic 
intrusions.  

At 2.0-1.95 Ga the Volyn geoblock was additionally affected by formation of the 
Osnitsk-Mikashevychi volcano-plutonic Belt (OMB). The origin of the belt was differently 
interpreted – from old-style conceptions of intracontinental volcano-plutonic belt that is 
related to the tectono-magmatic activation of stabilized regions up to the modern-style 
conception of active continental margin occurred at the most western part of the Ukrainian 
Shield. 

The Osnitsk-Mikashevichy belt is comprised by intrusive rocks (Osinitsk complex) and 
volcanic associations (Klesiv series). The Osnitsk complex includes a wide range of rocks, 
from ultrabasic/basics to granitoids – gabbro, diorite, granodiorite, quartz monzonite, and 
granite. Calc-alkaline (plagioclase-K feldspar) granites are mostly abundant. The granitoids 
contain numerous xenoliths and remnants of basic and silicic metavolcanites of Klesiv Series.  

After 1.95 Ga the Ukrainian Shield developed as a stable platform, and no orogenic 
events, deformation and strong metamorphism of regional scale are known after that time. 
During this period of time thick (more than 900 m) undeformed platformal sedimentary cover 
were accumulated mostly in the north areas of the Volyn geoblock. 

A thick sedimentary cover was accumulated prior to the emplacement of the Korosten 
anorthosite-mangerite-charnockite-granite (AMCG) complexes, which are also undeformed 
and non-metamorphosed. The equant batholitic shape of these complexes further indicates an 
absence of any unidirectional stress during their formation. Rocks of the Korosten AMCG 
complex were formed between 1800 and 1740 Ma and show association with metavolcanites 
and metasedimentary rocks of Ovruch rift-like depression which formation can be traced up to 
the Paleogene. 

Tin-tungsten mineralization. There are some features in distribution of tin 
mineralization within Volyn geoblock. Most types of tin (cassiterite) mineralization are 
closely associated with post-orogenic (platform) felsic magmatic rocks of Korosten AMCG 
complex, intrusive rocks (alkaline granites) and associated metasomatites formed within 
linear Suschany-Perga (S-P) zone and trahybasalt-trahyandesite-rhyolite associations of 
Ovruch rift-like depression. The S-P zone is this linear structure where economic ore sites of 
rich tin-tungsten mineralization and columbite-cassiterite placer deposits of economic 
importance are discovered. There are two different Sn-bearing associations that might be 
distinguished here: (1) berillium-rich alkaline (feldspar) metasomatites and (2) cassiterite-
quartz (greisens). 
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Figure 1. Geological map of Volyn geoblock, Ukrainian Shield. 

(1) Berillium-rich alkaline metasomatites forms several elongated echelon-like ore 
bodies that occur in gneissoid (gneissic texture) Perzhansky granites. There are two ore-
bearing sites (deposits) - Krushinka and Northern that include several Be-rich ore bodied. 
These ore sites are explored by two mines and reserves of berrilium are evaluated to be 
proven. Here, lengths of ore zones reach 420-3000 m on strike, 60-400 m on dip and their 
thickness ranges from 35 to 80 m. Each site include up to 35 ore bodies which thickness range 
from 0,5 to 13,2 m. 

Be-rich metasomatites also show associated mineralizations represented by Pb-Zn, Ag 
and Sn. Such ore metasomatites as mica-feldspar, feldspar-quartz-micaceous (micatizated), 
predominantly feldspar (albite-microcline, rarely microcline-albite), quartz-feldspar are 
distinguished. As a rule, high Sn is found as cassiterite confined to feldspar (microcline-albite 
and quartz-microcline-albite) metasomatites. These metasomatites commonly include 
siderophyllite, quartz, microcline-perthite and albite. Among accessory and ore minerals 
genthelvite, columbite, galena, cassiterite, zircon, cyrtolite and wolframite are found. Besides, 
abundant metasomaties with high ore contents of cassiterite are found on the east flank of the 
Sushchano-Perga zone, at the endocontant zone of Perzhansky granite intrusion (massif). Here 
high Sn contents occur in siderophyllite-feldspar metasomatites that include helvin-danalite, 
molybdenite, galena, chalcopyrite and cyrtolite as accessory minerals. 

Tin mineralization constantly accompanies beryllium mineralisation and occur as 
impregnated and veinlet ores (Fig 2). The cassiterite forms short-columnar and dipiramidal 
crystals 0,1-1 mm in size. Crystals are black and brown in color and show greasy and vitreous 
luster. Cassiterites can also form nests and shliaren-like aggregates up to 1,5-2 cm in size that 
are confined to zones of jointing. In quartz-feldspar metasomatites enriched with genthelvite 
cassiterite fills small nests and can occur as intergrown with genthelvite. Besides genthelvite, 
cassiterite is closely associated with ilmenorutile, cyrtolite, magnetite and rutile. 

Cassiterite of quartz-feldspar metasomatites is characterised by abnormally high 
contents of Ta and Nb due to the presence of abundant columbite and tantalite 
microinclusions. This phenomenon is interpreted to be possible indication on high contents of 
these elements in metal-bearing fluids that can also prove possible similarity between 
(pneumatolitic) processes resulted in formation of quartz-albite-microcline metasomatites 
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with Be and Sn within Volyn geoblock and cassiterite greisens formed after rare-metal 
pegmatites of Ingul geoblock. 

 

  
Figure (2а). Cassiterite (dark) in microcline-albite metasomatite (pink) with amazonite 
(green-blue) in the upper right corner; handy-speciment. (2b). Cassiterite (light grey) with 
abundant microinclusions of columbite and tantalite (dark grey). Siderophyllite (dark) is at 
the upper right corner; microprobe image. Investigations has been carried out on JEOL JXA 
8530F (field emission) in Earth Science Institute of Slovak Academy of Sciences, Banska 
Bystritsa.  

 (2) Cassiterite-quartz (greizen) associations are rather widely distributed within the 
Sushchano-Perga zone and represented  by two mineral types, that commonly show close 
spacial and genetic relations – greisen and cassiterite-sulphide (quartz-vein). Mineralization of 
greisen type is associated with greisens and altered (greizenized) Perzhansky granites. Thick 
and extended bodies of greisenized rocks occur as halo (or marginal zone) that surround of 
Perzhansky granite massif at its peripheral part tracing, in such a way, the outer zone of apical 
part of intrusive massif. At the same time, tin-bearing associations are mostly confined to the 
northern (hanging) wall of the massif and its western endocontact (along contact of Pergansky 
granites with granite-porphyries of Ubortsky massif). Here local bodies (greisens) and 
mineralized zones (greizenized granites) form ore zones of NE strike and NW dip – Southern, 
Central and Northern zones. Ore-bearing quartz greisens form vein, column- and lens-shaped 
bodies that can occur concordantly or discordantly (cutting contacts) between Perzhansky 
granites and Ubortsky granite porphyries. Greisens (Fig 3 a,b) are gradually replaced by 
greisenized granites at depth. 

  
Figure (3a). Rich cassiterite-wolframite ore; handy-specimen of greisen. (3b). Cassiterite 
(Cas) and wolframite (Wlf) in quartz matrix; image under ore microscope.  



MinGeoIntegration XXI – 2020 

                                                        2325 вересня 2020 р., Київ, Україна 
 

32

Cassiterite-sulphide type of mineralization сommonly shows spacial and genetic 
association with greizen type. Here tin-tugsten mineralization is confined to quartz veins and 
veinlets hosted greisenised granites. Among associated minerals found are galena, sphalerite, 
chalcopyrite, pyrite that characterised by presence of intergrowth with cassiterite (Fig 4). 

 

Figure 4. Cassiterite (Cas) with chalcopyrite (Chp) and galena (Gl) in quartz matrix; 
microprobe image 

 
Conclusions. Based on geological, tectonic and mineralogo-geochemical indicators Sn-

W mineralization of Suschany-Perga zone might be treated as genetically similar to vein-
stockwork and greisen types. Productive cassiterite-volframite ores are mostly controlled by 
linear zones of greisenization which abudantly occur at the contact between intrusive bodies 
of rare-metal granites and dike-like bodies of granite porphyries. Rich ores are also found as 
confined to apical parts of metasomatically altered rare-metal granites. 
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This publication provides a brief description of the material, structural, age and historical-
geological features of the basement of the shields of ancient platforms formed during the 
Early Precambrian - Eogea and Protogea. These features indicate the fundamental 
differences between the geological structure and the formation of these geostructures from 
the folded regions of the Neogean. In relation to the study of the basement of the shields, 
the theoretical foundations of the known geotectonic concepts and the methods of study 
based on them cannot be used. To explain the features of the structure and evolution of the 
basement of the shields, it is necessary to create an independent theory of their formation - 
the concept of cratonogenesis. 
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FEATURES OF GEOLOGICAL STRUCTURE AND EVOLUTION 
OF THE BASEMENT OF SHIELDS ANCIENT PLATFORMS 

 
Kyrylyuk V.P. 

 
Исследование условий формирования и развития земной коры в раннем 

докембрии на протяжении длительного времени остается одним из важнейших 
направлений современной геологии (Хаин, 1993). Различные проблемы геологии 
раннего докембрия уже давно обсуждаются, как на материалах отдельных щитов 
древних платформ, так и в общегеологическом глобальном масштабе, но по 
принципиальным вопросам до сих пор нет ни общепринятой, ни хотя бы какой-либо 
доминирующей идеи. 

В связи с тем, что раннедокембрийские образования щитов повсеместно 
представлены складчатыми комплексами, геологическое строение и формирование 
фундамента щитов большинством исследователей воспринималось, и сейчас еще 
нередко рассматривается, с позиций известных геотектонических концепций, 
разработанных на материалах изучения складчатых областей неогея. Долгое время 
фундамент щитов считался сформированным в ходе длительного и многоэтапного 
геосинклинального развития (Каляев, 1967; Борукаев и др., 1979 и др.). В последние 
десятилетия, в связи с широким распространением в геологии идей неотектоники, 
предпринимаются попытки объяснения формирования фундамента щитов с 
теоретических позиций этой концепции (Гинтов, 2012; Глевасский, Каляев, 2000 и др.). 
Наряду с такими "актуалистическими" взглядами, отдельные исследователи (Е.В. 
Павловский, О.И. Слензак, Б.Я. Хорева и др.) считали возможными и другие, 
нетрадиционные пути формирования фундамента щитов, в том числе и Украинского 
щита. Но ни один из этих подходов не привел к созданию целостной и 
непротиворечивой модели строения и раннедокембрийской эволюции фундамента 
щитов.  

Научно обоснованные представления о своеобразных условиях формирования 
наиболее ранних докембрийских образований щитов были заложены вначале 60-х 
годов прошлого столетия Е.М. Лазько (Лазько, 1961, 1971) и Л.И. Салопом (Салоп, 
1960, 1982). На основании сравнительного изучения разновозрастных 
раннедокембрийских образований авторы пришли к выводу о формировании архейских 
комплексов (в стратиграфическом объеме того времени) в условиях своеобразного 
догеосинклинального (Лазько, 1971) или пермобильного (Салоп, 1982) режима, а 
протерозоя – в обстановке раннего геосинклинально-платформенного этапа развития 
земной коры. Дальнейшее систематическое применение сравнительного 
геологического метода показало принципиальные отличия всех последовательно 
сформированных раннедокембрийских комплексов щитов, как друг от друга, так и от 
комплексов фанерозоя (Кирилюк, 1986, 2005). Более того, непредвзятое сопоставление 
состава и тектонической структуры фундамента щитов в целом со складчатыми 
областями неогея, показывает и другие особенности этих геоструктур земной коры, 
отличающие их от постраннедокембрийских складчатых систем и свидетельствующие 
о специфических и неповторимых условиях формирования и развития фундамента 
щитов на протяжении всего раннего докембрия – эогея и протогея (Кирилюк, 2007; 
Шульдинер, 1979). В кратком изложении эти особенности выглядят следующим 
образом. 

Щиты древних платформ отличаются от всех других складчатых областей своими 
вещественными, структурными, возрастными и синтезирующими историко-
геологическими (геоэволюционными) характеристиками. Наиболее ярким 
вещественным отличием фундамента щитов является развитие в их составе только 
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кристаллических – метаморфических и плутонических – пород и отсутствие 
неметаморфизованных осадочных и вулканогенных образований.  

Различные сочетания метаморфических и плутонических пород образуют на 
щитах три типа породных ассоциаций – метаморфические, плутоно-метаморфические 
и плутонические (Кирилюк и др., 1990). Основу геологического строения фундамента 
щитов составляют стратигенные метаморфические (стратометаморфические) 
комплексы, которые в пределах этих структурных элементов характеризуются 
наибольшей полнотой и разнообразием. Здесь различаются такие главные типы 
комплексов, пользующиеся площадным распространением: 

а) монофациальные (или ареальные) гранулито-гнейсовые (тип I) и амфиболито-
гнейсовые комплексы (тип II), б) полифациальные (или зональные) зеленокаменные 
(метавулканогенные) (тип III), гнейсо-сланцевые (метакарбонатно-терригенные) (тип 
IV) и железисто-кремнистосланцевые (метавулканогенно-хемогенно-терригенные) (тип 
V) комплексы. Типы I, II, III в современной геохронологической шкале докембрия, 
включены в состав архея, а в региональных стратиграфических схемах они могут быть 
выделены как нижний, средний и верхний архей. Типы IV и V относятся к нижнему 
протерозою и представляют собой латеральные стратиграфические аналоги в разных 
типах мегаблоков. Все типы стратометаморфических комплексов имеют различный 
геолого-формационный состав (Кирилюк, 1986, 2005) и не могут быть сведены ни друг 
к другу, с учетом разницы в степени метаморфизма, ни к известным геотектоническим 
формационным рядам структур неогея. Гранулито-гнейсовые комплексы на 
значительных площадях диафторированы в условиях амфиболитовой фации и 
сопровождаются характерными ультраметаморфическими образованиями.  

Одной из важнейших особенностей щитов является широкое развитие 
своеобразных гранитоидных формаций. Среди них резко преобладают плутоно-
метаморфические (ультраметаморфические, мигматитовые) формации, 
представляющие собой закономерные структурно-вещественные ассоциации 
гранитоидных плутонических и метаморфических пород. Для большинства 
гранитоидных плутоно-метаморфических формаций щитов установлена устойчивая 
связь только с определенными метаморфическими комплексами, а в некоторых случаях 
– только с отдельными суперкрустальными формациями, что свидетельствует об их 
автохтонной природе. Зонально метаморфизованные осадочно-вулканогенные 
комплексы сопровождаются аллохтонными, интрузивными, главным образом, 
гранитоидными образованиями. На границах стратометаморфических комплексов, 
составляющих разные структурные этажи фундамента щитов, располагаются 
своеобразные, частично перемещенные парааллохтонные гранитоидные формации. 

Структурно-тектоническое своеобразие фундамента щитов определяется 
преобладанием в их структуре нелинейных, изометричных и субизометричных 
блоковых структур первого порядка – мегаблоков, ограниченных зонами крупных 
разломов. Линейные складки и поясовые структуры невыдержанного простирания 
развиты ограниченно. В настоящее время все щиты Северной Евразии разделены на 
мегаблоки, которые выделяются в близких границах по различным, независимым 
геологическим и геофизическим данным, что позволяет рассматривать их как элементы 
естественной структурно-тектонической делимости щитов. Характеристика мегаблоков 
разных щитов с помощью названных выше стратометаморфических комплексов и их 
сопоставление между собой подтверждают этот вывод и дают возможность выделить 
несколько структурно-формационных типов мегаблоков (Кирилюк, 1986): 
гранулитовый (тип А), гранулит-диафторитовый (тип Б), гранулит-амфиболитовый 
(тип В). амфиболит-зеленокаменный (гранитно-зеленокаменный) (тип Г) и гранитно-
гнейсосланцевый (тип Д).    

По своему структурному положению и площадному распространению в пределах 
мегаблоков, стратометаморфические комплексы щитов четко разделяются на две 
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группы: а) высокотемпературные монофациальные комплексы и ассоциирующие с 
ними плутоно-метаморфические формации, развитые в разных типах мегаблоков; б) 
зональные и сопутствующие интрузивные комплексы, приуроченные только к опреде-
ленным типам мегаблоков. Эта закономерность подтверждает правомерность 
выделения в истории раннедокембрийской земной коры двух геохронов – эогея и 
протогея (Шульдинер,1979) и позволяет дополнить содержательную характеристику 
этих подразделений, рассматривая эогей как стадию неотчетливой (догеоблоковой) 
дифференциации, а протогей как стадию отчетливой (геоблоковой) тектонической 
дифференциации в эволюции щитов (Кирилюк, 1986, 2007).  

Последовательно сформированные стратигенные комплексы щитов несут 
отчетливые формационные отличия и, одновременно, обнаруживают в своем составе, 
особенностях метаморфизма и площадного распространения черты преемственности их 
формирования. Сопоставление между собой последовательно сформированных 
стратигенных комплексов отдельных мегаблоков позволило и в них выявить, наряду с 
отчетливыми формационными отличиями, черты преемственности в составе. Это 
свидетельствует о направленном унаследованном характере развития не только 
раннедокембрийской земной коры щитов в целом, но и отдельных ее участков, 
оформившихся в ходе длительной эволюции в качестве различных типов мегаблоков. 

Характерной структурной особенностью щитов является то, что между 
слагающими их разновозрастными стратометаморфическими комплектами не 
наблюдается несогласий в их традиционном понимании. Разновозрастные комплексы, 
составляющие разные структурные этажи мегаблоков, структурно и метаморфически 
согласованы ("спаяны") на контактах, что свидетельствует об их длительном 
совместном эндогенном развитии. Несогласия выявляются опосредованно, на 
основании регионального несоответствия структурных планов, особенностей 
деформационной структуры разных структурных этажей и их метаморфизма.. 

Временной диапазон формирования кристаллических комплексов щитов 
охватывает интервал от примерно 4,0 млрд. лет до 2,0 -1,9 млрд. лет, т.е. половину  всей  
геологической истории Земли. При этом характерные стратиграфические комплексы 
дают основание для выделения в таком огромном временно́м диапазоне всего четырех 
крупных этапов геологического развития, соизмеримых по своей длительности с 
фанерозоем, который один включает как минимум четыре самостоятельных 
глобальных тектоно-магматических цикла. Это свидетельствует о весьма замедленном 
течении в раннем докембрии всех главных геологических процессов.   

Отмеченные и некоторые другие структурно вещественные особенности 
фундамента щитов, дают возможность в историко-геологическом – геоэволюционном 
– аспекте рассматривать фундамент щитов древних платформ как результат 
длительного непрерывно-прерывистого, унаследованного и направленного развития в 
обстановке специфического температурного режима приповерхностной части земной 
коры (Кирилюк, 1986). Различные структурно-формационные комплексы (структурные 
этажи) щитов, в свете современных данных, нельзя считать образованными в 
результате законченных тектоно-магматических циклов, как это принято для структур 
неогея. Их первичное стратигенное наполнение, скорее всего, действительно отвечает 
последовательным стадиям эволюции донеогейского этапа развития земной коры и 
единого направленно эволюционирующего раннедокембрийского вулканогенно-
осадочного литогенеза. Но вещественный состав гранитоидных формаций и 
деформационная структура разных этажей мегаблоков, как свидетельствуют 
структурно-метаморфические соотношения и данные изотопного датирования, 
формировались в основном синхронно в ходе длительного совместного эндогенного 
развития, вплоть до общей кратонизации фундамента около 2.0-1.9 млн лет. 

Все сказанное приводит к выводу, что формирование раннедокембрийского 
фундамента щитов и древних платформ – кратонов – в целом, не укладывается в 
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рамки ни одной из распространенных геотектонических теорий. Его неповторимые 
структурно-вещественные особенности требуют разработки самостоятельной 
теоретической основы – концепции кратоногенеза. 
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The Lower Precambrian (the basement of ancient platforms) differs from the younger 
tectonic elements of the earth's crust in a number of important features. This leads many 
researchers to the conclusion that its geological structure is much more complex in 
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comparison with younger folded areas. This conclusion is in contradiction with one of the 
basic principles of evolution - "from simple to complex". The difficulties that arise in the 
study of the Lower Precambrian are due to the fact that the theoretical provisions and 
methodological techniques that have been created for the folded regions of the Phanerozoic 
are used. A fruitful study of the Lower Precambrian requires the development of other, 
adequate theorie and methods of study. 
 

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FEATURES OF THE RESEARCH   
OF LOWER PRECAMBRIAN 

 
Kyrylyuk V.P. 

 
Отыщи всему начало, и ты многое поймешь. 

Козьма Прутков 
 

Под нижним докембрием понимается дорифейский фундамент древних платформ. 
Слагающие его образования доступны для непосредственного исследования на 
территории щитов, а также в пределах плит по материалам бурения. Нижний 
докембрий отличается от более молодых тектонических элементов земной коры рядом 
структурных и вещественных особенностей. Важнейшими из них являются: а) 
повсеместный метаморфизм стратигенних (первичных осадочных и вулканогенных) 
толщ, что вместе с сопутствующими ультраметаморфическими и интрузивными 
образованиями определяет общее кристаллическое состояние фундамента; б) 
отсутствие достоверных биогенных остатков; в) повсеместное складчатое строение и 
отсутствие недислоцированных субгоризонтальных комплексов; г) сложный характер 
соотношений между комплексами, образующими различные структурные этажи 
фундамента, и почти полное отсутствие между ними нормальных стратиграфических 
контактов; д) блоковое строение и доминирующий нелинейный характер 
внутриблоковой складчатости, и некоторые другие особенности. Все это приводит 
многих исследователей к выводу о значительно большей сложности геологического 
строения раннедокембрийского фундамента платформ по сравнению с более молодыми 
складчатыми областями, хотя подобный вывод находится в явном противоречии с 
одним из основных принципов развития любых природных объектов – "от простого к 
сложному" и "от низшего к высшему".  

Не должно быть исключением из этого и геологическое развитие (или эволюция) 
земной коры. А подобное представления и сложности, которые возникают при 
исследовании нижнего докембрия, обусловлены тем, что при изучении древнейших 
образований используются теоретические положения и методические приемы, 
разработанные по отношению к фанерозойским комплексам и геоструктурам, и 
отсутствуют альтернативные теоретические положения, подходы и методы изучения, 
адекватные формированию нижнего докембрия.  

Этим же вызваны и существующие противоположные взгляды по поводу одних и 
тех же образований ранних этапов развития земной коры. Различные аспекты 
формирования фундамента отдельных щитов и нижнего докембрия в целом изучались 
многими исследователями. Как правило, они проводились в сравнительном аспекте и 
были направлены на то, чтобы показать сходство или отличие условий формирования 
раннедокембрийских и более молодых образований. При этом некоторые авторы 
приходили к выводу о специфичности и неповторимости древнейших комплексов и 
ограниченных возможностях применения принципа актуализма, но без достаточно 
ясной причинно-следственной аргументации выявленных особенностей (Е.М. Лазько, 
Л.И. Салоп и др.). Другие исследователи, напротив, отрицали такую специфику в 
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генетическом и петрологическом аспектах литогенеза, магматизма и метаморфизма 
(Е.А. Кулиш, Н.П. Семененко, В.В. Хлестов и др.). 

Что касается вопроса об относительной простоте или сложности нижнего 
докембрия по сравнению с более молодыми геоструктурными элементами, то он, на 
мой взгляд, решается в пользу основного принципа развития "от простого к сложному". 
Это проявлено, прежде всего, в значительно меньшем разнообразии типов 
раннедокембрийских структур, геологических комплексов и формаций, при 
соизмеримой (около 2 млрд. лет) продолжительности формирования нижнего 
докембрия и всего последующего геологического развития. Усложнение 
геологического строения, которое началось и происходило уже в раннем докембрии и 
продолжалось позднее, отчетливо проявлено в следующем: а) в последовательном 
наращивании числа сосуществующих различных геологических обстановок, типов 
тектонических структур и слагающих их комплексов, б) в общем увеличении 
численности типов геологических комплексов и формаций, в появлении новых классов 
геологических формаций, при этом некоторые специфические формации раннего 
докембрия полностью исчезают; в) в ускорении общего темпа развития и скорости 
протекания отдельных геологических процессов; г) в появлении и последовательном 
усложнении высокоорганизованного органического мира и усилении его геологической 
роли; д) в некоторых других явлениях.  

Одним их важнейших отличий раннедокембрийской геологической эволюции 
земной коры от ее последующего геологического развития является соотношение 
направленности (необратимости) и повторяемости (цикличности) в ее формировании 
(Кирилюк, 2016). В раннем докембрии основной тенденцией является направленность, 
которая подтверждается последовательным рядом стратиграфических комплексов и 
формаций. Повторяемость имеет второстепенное значение и проявлена лишь в виде 
ритмичности на внутриформационном уровне. Послераннедокембрийская эволюция 
земной коры, напротив, характеризуется цикличным развитием, с неоднократным 
проявлением сходных тектоно-магматических циклов и формированием близких по 
составу структурно-формационных комплексов. Но при этом, как было показано уже 
более полувека назад (Херасков, 1963), на фоне цикличного развития возникают 
некоторые отличительные структурно-вещественные особенности разновозрастных 
(каледонских, герцинских и др.) складчатых систем и платформенных областей. 

Различные генетические и петрологические представления исследователей по 
поводу природы, степени сходства и различия комплексов нижнего докембрия и более 
молодых образований также имеют свое объяснение. Фундаментальные геологические 
процессы, такие как тектонические движения (в том числе деформационные), 
седиментация, магматизм (в его интрузивной и эффузивной формах) и метаморфизм, 
действовали на протяжении всей геологической истории Земли. Это, в конечном счете, 
и определяет единство всей геологии, как науки и практики, независимо от возраста 
изучаемых объектов. И это же объясняет представления тех исследователей, которые 
по отношению к отдельно взятым объектам и процессам видят возможность 
применения принципа актуализма, как метода познания геологического прошлого, 
вплоть до его наиболее ранних этапов. 

Однако, при таком принципиальном сходстве отдельных фундаментальных 
геологических процессов состав и структура раннедокембрийских и фанерозойских 
комплексов и складчатых областей в целом резко отличаются. Исследование этих 
отличий показало, что структурно-вещественные особенности раннедокембрийских 
комплексов обусловлены не столько изменениями отдельных процессов, сколько 
геоисторической эволюцией связей и отношений разных геологических процессов 
между собой и с обстановками их проявления. В ходе геологического развития 
эволюционируют связь литогенеза и климата, литогенеза и тектоники, магматизма и 
тектоники, литогенеза и метаморфизма, метаморфизма и гранитообразования и т.д.  



MinGeoIntegration XXI – 2020 

                                                        2325 вересня 2020 р., Київ, Україна 
 

39

Реальные возможности для объяснения генетических особенностей 
раннедокембрийских комплексов появились в связи с обоснования аномально высокой 
температуры на поверхности архейской Земли (Добрецов, 1981, Шульдинер, 1977). С 
использованием этих данных была показана связь вулканогенно-осадочного литогенеза 
с глобальными температурными, палеоклиматическими и палеогеографическими 
изменениями на  поверхности Земли (Кирилюк, 1986, 1991). Но наиболее отчетливо 
устанавливается взаимосвязь и взаимодействие экзогенных процессов литогенеза толщ 
и эндогенных процессов метаморфизма и ультраметаморфизма (Кирилюк, 1977, 1991), 
что и определило самые выразительные отличительные признаки разновозрастных 
комплексов нижнего докембрия и привело некоторых исследователей к выводам об 
ограниченных возможностях применения принципа актуализма. Эта связь проявлена в 
том, что генетические особенности всех главных раннедокембрийских комплексов, и 
щитов в целом, определяются повсеместной совмещенностью в них признаков 
экзогенной (литогенной) и эндогенной (метаморфо-гранитизационной) стадий развития 
комплексов или соответствующих сторон формирования гранитно-метаморфического 
слоя щитов. При этом сохраняется отчетливая корреляция между составом и 
характером метаморфизма разновозрастных стратигенных комплексов. 

Главной и принципиальной причиной особых взаимоотношений 
фундаментальных геологических процессов, которая может быть основополагающей 
при разработке теории нижнего докембрия, является начальное высокотемпературное 
(более +500оС) состояние земной поверхности и приповерхностной части коры и их 
медленное остывание на протяжении всего раннего докембрия. В связи с этим 
геологические процессы имели значительно бо́льшую продолжительность и протекали 
параллельно, синхронно, выступая как взаимосвязанные стороны формирования 
раннедокембрийских комплексов. Ко времени образования фанерозойских комплексов 
поверхность и приповерхностная часть коры остыли до состояния, близкого к 
современному, и совмещенные ранее во времени геологические процессы начали уже 
выступать как последовательные события. При этом основные структурно-
вещественные признаки фанерозойских комплексов, начиная с накопления и 
заканчивая деформациями и метаморфизмом, стали определятся тектоническими 
факторами, в то время, как особенности ранньодокембрийських комплексов 
определялись, прежде всего, термическим состоянием верхних оболочек Земли, что и 
обусловило эволюцию условий седиментогенеза, особенности магматизма, 
метаморфизма и даже характер тектонических деформаций. 

Перечисленные выше особенности нижнего докембрия и изложенные 
теоретические (модельные) положения приводят к заключению о необходимости 
других, по сравнению с фанерозоем, методических подходов к его исследованию. Эти 
изменения касаются, прежде всего, последовательности познавательных операций. При 
этом речь не идет об изменении порядка сбора геологического материала, в основной 
массе уже накопленного, а лишь о полноте и последовательности его логического 
осмысления. Для нижнего докембрия, по аналогии с фанерозоем, основополагающими 
при геологическом изучении все еще остаются традиционные стратиграфические и 
геохронологические исследования, которые до сих пор сами являются наиболее 
дискуссионными и тем самым вносят неопределенность как в представления о 
структуре нижнего докембрия, так и в геоисторические (геоэволюционные) 
построения. Между тем, определяющими для нижнего докембрия должны быть а) 
сведения об объеме и характере разнофациальних стратигенных метаморфических 
комплексов и сопутствующих магматических и ультраметаморфичних образований, б) 
данные об их пространственном взаиморасположении и контактах, которые и 
определяют относительный стратиграфический возраст комплексов и их положение в 
общей структуре нижнего докембрия. Следующим шагом должно быть внутреннее 
расчленение комплексов на геологические формации, которое в условиях отсутствия 
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органических остатков является единственной надежной основой для корреляции и 
выявления общих закономерностей строения нижнего докембрия. На формации должна 
"нанизываться" вся вещественная информация (петрографическая, петрохимическая, 
геохимическая и иная) с ее последующей генетической интерпретацией, причем как по 
отношению к породам и формациям, так и к комплексам в целом. И только после этого 
возможна обоснованная, корректная геохронологическая интерпретация изотопных 
данных, выступающая как количественная возрастная характеристика геологических 
комплексов и отдельных тел, свидетельствующая о продолжительности их 
формирования и месте в раннедокембрийской геологической истории. 

Познание раннего докембрия остается одним из важнейших направлений 
современных геологических исследований. Уже самые общие данные о составе и 
строении раннедокембрийского фундамента древних платформ, свидетельствуют о 
специфических условиях его формирования. А в свете представлений о развитии "от 
простого к сложному" и "изначальной простоте" нижнего докембрия, это требует по 
отношению к нему кардинального пересмотра существующих теоретических 
представлений. Считаю. что прогресс в деле познания нижнего/раннего докембрия 
состоит не в том, чтобы пытаться распространять на него, и как можно дальше вглубь 
геологической истории, какую-либо из известных геотектонических концепций, а 
напротив, как рекомендует энциклопедия наук о Земле "на основе известных законов 
физики и химии построить модель эволюции Земли" (Структурная …, 1990, с. 81) в 
раннем докембрии или, что то же самое, создать самостоятельную модель 
раннедокембрийской геодинамики. Разработка такой модели может не только привести 
к адекватному пониманию специфики нижнего докембрия, но и ответить на некоторые 
другие вопросы, например,– "Когда и почему начал действовать механизм тектоники 
плит?". Принимая во внимание сказанное выше, для ее привлечения к исследованию 
нижнего докембрия в настоящее время нет никаких объективных данных. 
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СТРУКТУРНО-МІНЕРАЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВКЛЮЧЕНЬ В 
НІКЕЛИСТОМУ ЗАЛІЗІ ЗВИЧАЙНИХ ХОНДРИТІВ 

 
Кичань Н.В. 

 
Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН 

України, Київ, e-mail:nkychan@i.ua 
 
The results of structural and mineralogical studies of inclusions in nickel iron grains of 
ordinary chondrites are given. According to the results of electron microscopic and 
chemical studies, were made conclusions about the dependence of the shape of kamasite 
grains, the number and size of inclusions of other minerals in them on the degree of shock-
metamorphic transformation of chondrite matter. 

 
STRUCTURAL AND MINERALOGICAL FEATURES OF INCLUSIONS IN 

NICKEL IRON OF ORDINARY CHONDRITES 
 

Kychan N.V. 
 
Нікелисте залізо є одним з головних самородних мінералів метеоритів і присутнє 

в усіх типах та класах метеоритів. В хондритах вміст нікелистого заліза може сягати 
25 % їхньої ваги (Иванов С.И., 1978, Малышева Т.В., 1986). Для нікелистого заліза в 
нерівноважних хондритах характерна наявність елементів-домішок та включень. 
Включення мінералів в нікелистому залізі за формою можна розділити на три типи: 
добре сформовані кристали, зерна із зародками граней та округлі зерна. По всіх зернах 
металу нерівноважних хондритів (до типу 3.6) включення розповсюджені більш або 
менш гомогенно. Вони збільшуються та набувають більш гетерогенного розташування 
зі зростанням петрологічного типу, досягаючи ~ 20 мкм в типах 4 та 5. Проте, дрібні 
включення кварцу і кристобаліту все ще знаходять в металі 4 петрологічного типу  
хондритів, іноді з ідіоморфними формами та ідентичної орієнтації для всіх включень. 
Включення будь-якого типу дуже рідко зустрічаються в металі хондритів 6 
петрологічного типу. Дослідники (Grossman L.,1972) за походженням поділяють 
включення на два типи: первинні (утворились при миттєвому охолодженні краплин) та 
вторинні (мають характеристики, які вказують на розпад в твердому стані). 

При проведенні досліджень хімічного складу зерен нікелистого заліза за 
допомогою сучасних інструментальних приладів виявлено наявність в них елементів-
домішок. Але при великих збільшеннях видно, що зерна Fe,Ni-металу переповнені 
нано- та мікрометричними включеннями, що свідчить про незначний нагрів метеориту, 
тобто про їх метаморфічну природу. Блискучі дослідження хімічного складу зерен 
нікелистого заліза нерівноважних хондритів були проведені Б. Занда зі співавторами 
(Zanda B., 1994), які показали наявність в них підвищених кількостей елементів-
домішок, зокрема P, Cr, Si. Так зерна нікелистого заліза в ксенолітах збагачені P, Cr, Si.  

Для вивчення особливостей включень у Fe,Ni-металі було досліджено звичайні 
хондрити, які характеризуються різним ступенем ударно-метаморфічних змін 
(Таблиця 1). 
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Таблиця 1. Структурно-мінералогічні характеристики включень в зернах 
нікелистого заліза в досліджених хондритах 

Метеорит Кількість 
включень  

Розмір 
включень (мкм)

Мінеральний склад 
включень 

Мікро-
домішки, 
мас.%  

Allende (CV3)* +++ <1 н.в. <2 
Кримка (LL3.1)* +++ <1 н.в. <2  
Челябінськ (LL5) +++ 1-100 олівін, піроксен, 

плагіоклаз, хроміт 
<2  

Жигайлівка (LL6) + 20-100 олівін, піроксен <1  
Княгиня (L5) ++ 20-100 олівін, піроксен, 

плагіоклаз, хроміт 
<1  

Оленівка (L5) + <100 олівін, піроксен <1  
Білокриниччя (H4) +++ 20-100 олівін, піроксен, 

хроміт 
<0,3 

Галків (H4) +++ <1 
1-100 

SiO2, олівін, 
піроксен, плагіоклаз, 

хроміт 

<0,1  

Грузьке (H4) +++ <1 
1-100 

SiO2, олівін, 
піроксен, плагіоклаз, 

хроміт 

<0,2  

Біла Церква (H5-6) ++ 1-70 олівін, піроксен <1  
«Велика Балка» (H5) ++ 1-100 олівін, піроксен <1  

Примітки: * - вуглисті ксеноліти AL-1 в хондриті Allende і BK-13 в хондриті Кримка; 
н. в. – не визначено; кількість включень: + - мало, ++ - помірна, +++ - багато. 

 
Згідно з таблицею, найменша кількість включень виявлена в камаситі 

рівноважних хондритів Жигайлівка та Оленівка, що обумовлено повільним 
охолодженням їх материнського тіла і відповідним очищенням кристалічної решітки 
камаситу від елементів-домішок. Помірну кількість включень діагностовано в зернах 
камаситу хондритів «Велика Балка», Княгиня та Біла Церква. У зернах Fe,Ni-металу 
ксенолітів Allende та Кримка (рис. 1), а також в матриці хондритів Челябінськ, 
Білокриниччя, Галків та Грузьке діагностовано велику кількість включень (Семененко 
В., 2018, Семененко В.П., 2017). Окремо можна зазначити, що деякі зерна як в 
ксенолітах так і в камаситі хондритів Галків та Грузьке навіть подібні по структурі до 
паласитів – тобто в металевому каркасі розташовані силікатні зерна (рис.2). Розміри 
включень коливаються відповідно до 1 мкм у Fe,Ni-металі ксенолітів та від одиниць до 
сотні мікрометрів у зернах з матриці. В зернах камаситу метеоритів Галків (рис. 3), 
Грузьке та Челябінськ діагностовано також включення мікронного розміру, які не 
виявлено в інших досліджених нами ударно-метаморфізованих метеоритах. 

Таким чином, можна провести пряму залежність форми зерен камаситу, кількості 
і розмірів включень інших мінералів в них від ступеню ударно-метаморфічного 
перетворення хондритової речовини. Саме з підвищенням величини ударного тиску і 
нагріву, збільшується кількість амебоподібних зерен з гострими кутами, які вміщують 
крупні включення хроміту, фосфатів, кремнезему та силікатів в звичайних хондритах. 
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Рисунок 1. СЕМ зображення у відбитих електронах амебоподібного зерна нікелистого 
заліза (біле) у вуглистому ксеноліті ВК-13, що переповнене силікатними включеннями 
(світло-сіре), хондрит Кримка. 
 

 
Рисунок 2. СЕМ зображення у відбитих електронах зерна нікелистого заліза (біле) в 
асоціації з троїлітом (сіре), які переповнені великими включеннями силікатів (темно-
сіре) та хроміту (світло-сіре). Хондрит Галків. 
 

 
Рисунок 3. СЕМ зображення у відбитих електронах асоціації теніту (біле) та 
троїліту (світло-сіре), в яких наявна велика кількість включень кремнезему (сіре). 
Силікати – темно-сіре. Хондрит Галків. 
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It is possible to note striking similarity of sparkling granites of the Korsun-Novomyrhorod 
pluton with island granites. This similarity is expressed primarily in the external, close 
chemical composition, it is absolutely the same. But, most likely, the sparkling granites are 
xenoliths of older granitoids, probably of the Kirovohrad complex. 
 

PETROLOGICAL FEATURES OF ISKREN GRANITE OF THE KORSUN-
NOVOMYRHOROD PLUTON 

 
Konoval N.M. 

 
Особливе місце серед аплітоїдних гранітів займають так звані «іскренські» 

граніти, тіла яких розповсюджені біля західного контакту Корсунь-
Новомиргородського плутону (рис.1, т.с.309). 

Це – сірі дрібнозернисті граніти. Типові граніти с. Іскрене складені (рис.2): 
плагіоклаз – 31%, КПШ – 29%, кварц – 33%, біотит – 4,2%, мусковіт – 0,9% [2]. 
Характерна текстурна особливість цих гранітів – гломеробастові скупчення біотиту 
розміром 2 х 1 см. Біотит бурий, за складом типовий апопелітовий, TiO2=2,27; 
Al2O3=19,82; f=77%; fo=17% [4]. 

В.П.Бухарев [2] відмічає разючу схожість іскренських гранітів Корсунь-
Новомиргородського плутону з острівськими гранітами. Ця схожість виражається 
насамперед у зовнішньому вигляді: ці граніти (острівські і іскренські) сірі 
дрібнозернисті з характерною очковою текстурою. Крім того, вони мають близький 
хімічний склад, властивості породоутворюючих мінералів і особливо – біотиту: в обох 
гранітах він абсолютно однаковий. Більшість дослідників розглядає іскрівські граніти 
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як самостійну жильну фазу (фацію) корсунь-новомиргородського комплексу [4]. Їх 
контакт з рапаківі досліджено в Іскренському кар`єрі, розташованому на правому березі 
р. Шполка біля, північно-західної околиці с. Іскрене. В кар`єрі відслонюються світло-
сірі до жовтувато-сірих мусковіт-біотитові граніти іскренського типу. Для них 
характерна такситова текстура, обумовлена присутністю темних «віспяних» плям – 
мусковіт-біотитових скупчень, розміром 0,5-2 см (рис. 3). 

Кількість таких плям варіює від 1-2 та більше на 1 м2 . Форма неправильна, дещо 
витягнута зі звивистою межею. В окремих плямах вловлюється сланцюватість, яка 
відсутня у вміщуючому граніті (рис.3). В межах сусідніх плям орієнтація 
сланцюватості, як правило, різноспрямована. Власне, іскренський граніт має 
рівномірну дрібно-середньозернисту структуру, з розміром зерен 2-3 мм. На невеликій 
ділянці в західній частині кар`єру відслонюються середньоовоїдні рапаківі. Іскренські 
граніти утворюють в них неправильні, а також дещо витягнені включення розміром до 
1 м, з субгоризонтальним заляганням. Контакти з рапаківі різкі, без видимих 
безконтатових змін.  

Враховуючи незвичність речовинного складу іскренських грантів – невисоку 
залізистість біотиту, присутність мусковіту, при відсутності ільменіту та флюориту 
О.В.Митрохин [3] ставить під сумнів їх приналежність до корсунь-новомиргородського 
комплексу. Скоріше за все, іскренські граніти, на його думку, являють ксеноліти більш 
давніх гранітоїдів, імовірно кіровоградського комплексу. А от В.П. Бухарев [1] вважає, 
що за хімічним складом – це типові граніти житомирського типу. Разом з тим, 
В.П. Бухарев висловив думку, що острівські граніти, з якими ми порівнюємо іскренські, 
не мають нічого спільного з житомирськими і являються завершеною фазою 
коростенського комплексу.  

Висновки. Можна відмітити разючу схожість іскренських гранітів Корсунь-
Новомиргородського плутону з острівськими гранітами. Ця схожість виражається 
насамперед у зовнішньому, близькому хімічному складі, він абсолютно однаковий. Та, 
скоріше за все, іскренські граніти являють ксеноліти більш давніх гранітоїдів, імовірно 
кіровоградського комплексу. 

 

 
Рисунок 1. Схема геологічної будови Корсунь-Новомиргородського плутону за 
[Митрохин та ін., 2008] : 1 – мігматити звенигородського комплексу; 2 – гнейси і 
кристалосланці інгуло-інгулецької серії; 3 – граніти і мігматити кіровоградського 
комплексу; 4 – граніти ново українського комплексу. Інтрузивні утворення Корсунь-
Новомиргородського плутону: 5 – рапаківі і рапаківіподібні граніти; 6 – анортозити і 
габро-анортозити; 7 – норити і габро-норити; 8 – монцоніти і габро-монцоніти; 9 – 



MinGeoIntegration XXI – 2020 

                                                        2325 вересня 2020 р., Київ, Україна 
 

46

сублужні долерит-діабазові дайки. Масиви рапаківі: КШМ – Корсунь-Шевченківський; 
ШМ – Шполянський. Габро-анортозитові масиви: ММ – Межиріченський; ГМ – 
Городищенський; СМ – Смелянський; НМ – Новомиргородський. 10 – точка 
спостереження 309, кар'єр іскренських гранітів. 
 

   

Рисунок 2. Мікроструктурні особливості біотиту в іскренських гранітах. 

  

Рисунок 3. Структурно-текстурні особливості іскренських гранітів: 1 – такситова 
структура з безладно-орієнтованими «віспяними» включеннями мусковіт-біотитових 
гнейсів у дрібнозернистому іскренському граніті; 2 - сланцюватість «віспяних» 
включень. 
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The authors have systematized information about natural distribution of rare earth 
elements (REE) in minerals. It was found that with a few exceptions, all REE minerals are 
oxygenic compounds. Attention is paid to the role of cations and anions in the composition 
of REE minerals in order to clarify the geochemical history of these minerals and the 
probable paragenesis. More than 60 species with formula REE were found in rock 
complexes of Ukraine. Most REE minerals in the bowels of Ukraine are rare and valuable 
only as mineralogical finds. Their extraction is rational only in the case of complex ores. 
Along with the scattered mineralization in the bowels of Ukraine REE vein ores are also 
known (Petrovo-Hnutovo and Anadol veins). It is assumed that the number of REE 
minerals in the rock complexes of Ukraine is much higher. The use of modern research 
methods will make it possible to better diagnose the findings of such minerals.  
 

RARE EARTH MINERALS IN ROCK COMPLEXES OF UKRAINE 
 

Kulchytska H.O., Chernysh D.S., Herasymets I.M. 
 
Вступ. Мінералогію справедливо вважають найстарішою серед наук про Землю. 

Латинський корінь в її назві означає руду, яка з доісторичних часів була у людства 
об’єктом пошуку. Якщо у XIX сторіччі у центрі уваги були руди чорних металів, то в 
XX-му на першому плані опиняються руди кольорових і стратегічних металів, зокрема 
алюмінію, міді, урану. Нинішнє сторіччя ознаменувалося деякою зміною пріоритетів – 
на тлі видобутку промислових покладів мінеральної сировини, увагу привертають 
мінерали-носії рідкісних і розсіяних елементів. Серед інших до них належать руди 
рідкісноземельних елементів. 

Група рідкісноземельних елементів включає 14 природних лантанідів (Ln), до 
яких хіміки й геохіміки долучають близький до них ітрій (іноді й скандій). Традиційно 
REE поділяють на дві групи: церійову (La-Eu – LREE) та ітрійову (Gd-Lu+Y – HREE). 
Існують також інші межі поділу, а також тричленний поділ REE.  

Формулювання проблеми та її обговорення. У світі відомо понад 443 
мінеральних види з формульними REE (http://cnmnc.main.jp). У них атоми REE сумарно 
займають більше половини або дуже близько до цього місць у структурній позиції, яка 
може бути зайнята також іншими елементами, зазвичай Ca, Na, Sr, Th тощо. Насправді 
число мінералів REE у півтора рази більше (понад 600), оскільки не всі знахідки 
зареєстровано як види (www.mindat.org). Сумарний вміст Ln уже не може слугувати 
підставою для виділення нового виду. На разі залишилося лише  кілька десятків  
мінералів, зареєстрованих з REE у формулі. Сучасні аналітичні прилади дають змогу 
виділяти види індивідуальних Ln, якщо один із них домінує над іншими. Таким чином 
серед затверджених з’явилося 46 видів La, 27 Nd, 4 Yb і 2 Sm.   

Якщо подивитися на аніони, з якими зв’язані REE, то на першому місці 
знаходяться О2- і ОН- (161), однак представників власне класу оксидів серед них 
небагато (12). Більшість – це представники інших класів, що містять додаткові аніони 
ОН- або О2-. У такому аспекті перші місця займають силікати (142) і карбонати (62), 

mailto:kulchechanna@gmail.com
mailto:chernysh@nas.gov.ua
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хоча  число видів, до складу яких входить CO3
2- (84) значно більше і перевищує число 

таких з SiO4
4-(71). Далі по ранжиру йдуть фосфати (48), арсенати (18), сульфати (12), 

ванадати (4), борати (3) тощо. Це все сполуки з найвищим ступенем окиснення аніон-
утворювального елемента. Не зафіксовано жодного представника з REE серед 
сульфідів, арсенідів, сульфосолей, галогенів. Виняток становлять фториди, і то, із 10 
зареєстрованих безкисневими є лише 6. Невідомо про сполуки REE з аніонами нижчого 
ступеня окиснення на кшталт арсенітів, селенітів тощо. Поки що невідомі мінерали 
REE (навіть незареєстровані) серед нітратів, селенатів, телуратів, антимонатів, 
хроматів.  

Отже, за невеликим винятком, всі мінерали REE належать до оксигенових сполук. 
Серед видів з La, Ce та Y таких понад 97 %, серед видів з іншими Ln – всі 100 %. 
Найбільше серед них силікатів, половина містить ОН-групу, чверть – F або CO3

2-. 
Однак спостерігається явне тяжіння збагачених на Gd і Dy мінералів до карбонатів (75-
87 %), видів з Sm – до фосфатів (70 %).  Проте число власних мінералів цих елементів 
ще надто мале, щоб робити далекі висновки. Зазвичай в одному виді поєднуються від 2-
3 до 4 аніонних груп. 

Багатий також катіонний склад мінералів REE. Такі елементи як Na, Fe, Nb, Sr, Ba, 
Al входять до складу більшості видів. Очевидним є зв'язок REE з Тh, точніше, навпаки 
– Th з REE: майже третина мінералів-носів Th містять також Ce, 15 % – Y. З мінералами  
U  зв'язок не такий помітний. Понад чверть REE мінералів містять Na, тоді як число 
видів з K на порядок менше. Подібне співвідношення між мінералами REE з Nb і Ta. 
Останній рідко утворює спільні мінерали з Ln, найбільше їх з Y. Попри відомий зв'язок 
Y з цирконом, спільні мінерали Zr та Y утворюються набагато рідше ніж Zr та Ce. 
Очевидно через те, що кристалохімічно близький до Zr ітрій частіше розсіюється у 
структурі циркону.  

Найбільше значення має кристалохімічна близькість Ln з таким поширеним 
петрогенним елементом як Са, що призвело до гетеровалентних ізоморфних заміщень в 
структурі багатьох видів за схемами: 2Ln3+→3Ca2+ або Ln3++Na+→2Ca2+. Особливості 
заміщення, у свою чергу, залежать від координаційного числа Ca, що сприяє, на тлі 
інших чинників, селективному збагаченню мінералів індивідуальними Ln, на кшталт 
паризиту-(La) і синхізиту-(Nd).  

Катіонний та аніонний склад мінералів висвітлюють геохімічну історію REE, 
дають змогу прогнозувати шляхи транспортування їх у земній корі та ймовірні 
парагенезиси. Не менше значення має склад для розробки технологічних схем 
вилучення компонентів. У цьому аспекті найважливішим є вміст корисного компонента 
у мінералі. Чим простіший склад мінералу, тим більший у ньому відсоток REE. 
Найбагатшими на REE є прості сполуки на кшталт CeF2 (флюоцерит-(Се)), CeO2 
(церіаніт), Ce [CO3](OH) (гідрокси-бастнезит-(Ce)), у яких вміст корисного компонента 
може сягати понад 60 мас. % (http://wеbмinеrаl.соm/). Таких видів мало. Дві третини 
мінералів з формульними REE містять їх 10-30 мас. %. Практична цінність залежить від 
індивідуального складу REE. Якщо для Ce, La, Nd  та Y найбагатшими є види, що 
містять понад 50 мас. %  елемента, то для Dy і Gd поріг становить 17 % (черчит-(Dy)) і 
14 % (монацит-(Sm)). Для Pr, Ho і Er ще менше – декреспініт-(Y) містить лише 2,2 % 
Ho. Такі елементи як Eu, Tb і Tm вигідно вилучати з прощенкоїта-(Y), хоча вміст 
кожного з них менше 1 мас. %. 

Нині у породних комплексах України виявлено понад 60  видів з  формульними 
REE. Відомо ще два десятки відмін мінералів, у складі яких виявлено суттєві домішки 
Ce, Y, La, на кшталт ітроапатиту, ітрофлюориту, циркеліту. Для порівняння, у 2011 р. 
перелік таких мінералів налічував 50 видів (Зінченко та ін., 2011), тоді як у 2004 р, 
вперше адаптований О. Зінченком до рекомендацій Міжнародної мінералогічної 
асоціації, менш ніж три десятки. Поповнення відбулося і внаслідок нових знахідок, і як 
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результат впровадження нових методів дослідження мінералів, що дало змогу виявити 
види, в яких один із лантанідів домінує над рештою REE. 

Переважна більшість мінералів REE у надрах України є рідкісними, що мають 
цінність лише як мінералогічні знахідки, і малопоширеними. Виняток становлять 
представники монацитів і аланітів, акцесорні кількості яких виявлені в усіх структурно-
тектонічних зонах і в різноманітних породах – від інтрузивних до осадових. Найбільше 
знахідок приурочено до вивержених масивів на території Українського щита, 
здебільшого лужного і сублужного типу. На першому місці  – масиви у  Приазовському 
мегаблоці: карбонатити Чернігівської зони, нефелінові сієніти, граносієніти і лужні 
граніти Октябрського, Південно-Кальчицького і Кальміуського масивів, сієніти 
Азовського штоку, анадольські граніти з монацитом і салтичанські з аланітом. В 
Інгульському мегаблоці на увагу заслуговують інтрузивні тіла сієнітів 
Великовисківського масиву, у Волинському – Яструбецький шток сієнітів і пов’язані з 
ним метасоматити Пержанського рудного вузла. В останнє десятиріччя список 
поповнився новими знахідками у лужних породах Покрово-Киреєвського і 
Октябрського масивів та в жильних тілах метасоматитів з недалекого їхнього довкілля 
(Анадоль, Дмитрівка) (Кривдік та ін. 2012, 2016, 2017; Хоменко и др., 2013; Шаригін, 
Кривдік, 2018). 

Вірогідно, що число мінералів REE у породних комплексах України набагато 
більше. Особливо це стосується мінералів надгрупи пірохлору. Повідомляли (Кривдік 
та ін., 2018) про високий вміст Ln в ніобієвих мінералах, однак для ідентифікації видів 
відповідно до останньої класифікації мінералів у групах пірохлору і мікроліту (2010, 
2013) одних мікрозондових аналізів недостатньо. Деякі з раніше опублікованих 
знахідок також потребують додаткових досліджень для підтвердження. Знахідки 
рівномірно розподілені між оксидами, силікатами, карбонатами і фосфатами, дещо 
менше фторидів і один ванадат (уекфілдит-(Ce)). Багато видів проблематично віднести 
до одного класу, що узгоджується зі світовими тенденціями, оскільки це складні 
сполуки з кількома аніонами. Поширеним додатковим аніоном є гідроксильна група, 
однак майже половина відомих в Україні видів належить до «сухих», які не містять ні 
OH-, ні H2O. Таке співвідношення не збігається зі світовим для мінералів REE, що може 
бути зумовлено специфічними умовами мінералоутворення на Українському  щиті. 
Однак слід враховувати також слабкість національної аналітичної бази. Діагностика 
багатьох мінералів підтверджена лише мікрозондовим аналізом. Склад REE простий, 
переважають види з Ce та Y. Якщо врахувати, що внаслідок останніх досліджень 
виявлено не один вид з La (Кривдік та ін., 2016; Шаригін, Кривдік, 2018), проблема 
полягає саме у слабкості аналітичної бази, а не в обмеженому поширенні видів з 
рідкісними REE. 

Більшість із виявлених в Україні мінералів REE належать до акцесорних, їхнє 
вилучення раціональне лише у випадку комплексних руд, наприклад фергусоніт, 
монацит, ніобати і апатит з чернігівських карбонатитів; бритоліт і циркон з 
октябрських та чевкініт, бритоліт, аланіт, циркон з великовисківських сієнітів; монацит, 
ільменіт, циркон з Малишевського розсипища. Об’єктами комплексної переробки 
можуть служити уранові руди. У родовищах Середнього Придніпров`я, окрім власних 
мінералів, REE містяться як суттєва домішка у бранериті й уранініті (Генетические, 
1995). Навіть з руд Азовського родовища мінерали REE (бритоліт, монацит, бастнезит, 
аланіт) вигідніше вилучати  разом з цирконом.  

Перспективи щодо нових знахідок мінералів REE. Поряд з розсіяною 
мінералізацією у надрах України відомий такий феномен як жильні, майже 
мономінеральні руди REE. Це − Петрово-Гнутовська паризитова і Анадольська 
аланітова жили. Попри деяку подібність зруденіння до найвідоміших родовищ світу на 
кшталт Халдзан-Бурегтег в Монголії, Баян-Обо в Китаї чи Маунтін-Пасс у США 
(Шеремет та ін., 2017), цілковиті світові аналоги жил невідомі. Джерелом для жил 
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мали були слугувати сильно збагачені на REE рудоносні флюїди. Жильна форма 
рудоносних тіл вказує на їхню приуроченість до тектонічнх порушень, так само як 
більшості рудопроявів REE на Українському щиті. Із 20 відомих рудопроявів лише для 
двох не виявлено зв’язку із зонами розломів, глибина яких як мінімум корова (Нечаев и 
др., 2019). Хоча мінеральний склад жил різний, однак це може бути зумовлено лише 
фізичними умовами мінералоутворення – вища температура і відкрита система у 
випадку Анадольської, нижча температура і закрита для флюїдів система, зокрема для 
CO2, у випадку Петрово-Гнутовської. Жили розташовані в Східному Приазов’ї, де 
відоме Азовське і Мазурівське родовища та найбільше число рудопроявів з REE 
(Павлополь, Дружба, Піщевик, Чермалик), тому саме ця територія рекомендована 
(Шеремет та ін., 2017) як першочергова для виявлення багатих руд REE. Тим паче, що 
при середній потужності земної кори товщина гранітного шару у цьому місці близька 
до мінімуму. Всі зони розломів довгоживучі. Мала місце неодноразова їх активізація 
від раннього протерозою до мезозою, причому передбачається (Нечаев и др., 2019), що 
під час активізації внаслідок реверсного зміщення крил розломів зона стиснення 
перетворювалася на зону розтягнення і навпаки. Тому слід очікувати рудопрояви, 
пов’язані не лише з протерозойськими, а й з більш молодими інтрузіями, на кшталт 
девонського Покрово-Киреєвського масиву, де зафіксовані численні нові знахідки 
мінералів REE (Кривдік та ін., 2016, 2017; Шаригін, Кривдік, 2018). Дискусійним 
залишається питання про джерело REE. Пов’язане воно з карбонатитовим магматизмом 
(Шеремет и др., 2016), чи має більш глибокі корені, що сягають мантії?  
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ГЕОЛОГІЇ І ГЕОХІМІЇ ГОРЮЧИХ КОПАЛИН НАН УКРАЇНИ 
ТА ЇХНІЙ ВНЕСОК У РОЗВИТОК ГЕОЛОГІЧНОЇ НАУКИ 
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The achievements of scientific thermobarogeochemical schools: geochemistry and 
thermobarometry of mineral-forming fluids and thermobarogeochemistry of evaporites of 
the Institute of Geology and Geochemistry of Combustible Minerals of the NАS of Ukraine 
are briefly characterized. Emphasis is placed on the contribution of schools to geological 
science, which is determined by the current knowledge base on geochemical and 
thermobaric characteristics of fluid environments of mineral-ore-naphthid-genesis in the 
Earth's lithosphere, reproduced by the fluid inclusions as a unique source of quantitative 
genetic information – the basis for the development of new unconventional geotechnologies 
for the assessment and exploration of raw material hydrocarbons and minerals. 
 

SCIENTIFIC THERMOBAROGEOCHEMICAL SCHOOLS OF THE INSTITUTE 
GEOLOGY AND GEOCHEMISTRY OF COMBUSTIBLE MINERALS 

OF THE NAS OF UKRAINE AND THEIR CONTRIBUTION 
TO THE DEVELOPMENT OF GEOLOGICAL SCIENCE 

 
Naumko I.M., Pavlyuk M.I., Poberezhs’kyі A.V. 

 
Вступ. Вчення про мінералоутворювальні середовища (флюїди) фактично веде 

свій відлік від фундаментальної праці англійського вченого Г.К. Сорбі (Sorby H.C. «On 
the microscopic structure of crystals, indicating the origin of minerals and rocks», 1858). 
Незважаючи на те, що про включення у мінералах було відомо з часу 
природодослідників-енциклопедистів (Ермаков, 1950 та ін.), саме Г.К. Сорбі науково 
осмислив це явище, наголосивши: «Я доказал, что нет обязательной связи между 
размерами явления и его значением и что, хотя образцы, описанные мною, малы, 
выводы, которые следует сделать из наблюдений над ними, велики» (цит. за 
(Смит, 1956)). В Україні у сучасному вигляді основні постулати науки про включення 
у мінералах були сформульовані на геологічному факультеті Львівського державного 
університету імені Івана Франка наприкінці 40-х–на початку 50-х років XX століття 
професором М.П. Єрмаковим (Матковський і ін., 2017). 

Аналіз попередніх досліджень, формулювання проблеми та актуальність її 
вирішення. Вчення про мінералоутворювальні середовища (флюїди) 
(термобарогеохімія (Ермаков, Долгов, 1979) – мінералофлюїдологія (Калюжный, 1982) 
– fluid inclusions (Roedder, 1984) відтоді досягло значного поступу та прогресу в 

https://doi.org/10.15407/mineraljournal.39.03.085
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Україні. Етапи і періоди та пріоритетні завдання термобарогеохімічних досліджень і 
внесок українських учених в геологічну науку детально схарактеризовано численними 
науковими розвідками (Наумко і ін., 2000; Наумко, Калюжний, 2001; Возняк, 2005; 
Матковський і ін., 2017, 20181,2; Возняк і ін., 2019 та ін.). Однак в них ще недостатньо 
відображено фундаментальні здобутки наукових термобарогеохімічних шкіл з геохімії і 
термобарометрії мінералоутворювальних флюїдів та термобарогеохімії евапоритів, 
створених в Інституті геології і геохімії горючих копалин (ІГГГК) НАН України 
професорами В.А. Калюжним і О.Й. Петриченком на засадах творчого розвитку 
(Калюжний, 1960; Петриченко, 1973 та ін.) ідей попередників та за підтримки 
академіків Є.К. Лазаренка, В.С. Соболєва, Г.Н. Доленка. Підготоване узагальнення до 
певної міри є першою спробою акцентувати на вагомості ївнеску шкіл у світову 
геологічну науку: генетичну мінералогію, вчення про корисні (горючі, рудні, нерудні) 
копалини, геохімію флюїдів мінералорудонафтидоутворювального середовища. 

Фактичний матеріал. Геологічні утворення, розташовані на території як 
України, так і в межах колишнього Радянського Союзу, а також у світовому масштабі. 

Методологія досліджень. Koмплекс кристалогенних і методичних прийомів 
вчення про мінералоутворювальні середовища (флюїди). 

Отримані результати, їхнє обговорення. Комплексними прецизійними 
дослідженнями геохімії і термобарометрії мінералоутворювальних флюїдів, як 
найпотужнішого розділу сучасної генетичної мінералогії, виконаних лауреатом 
Державної премії УРСР В.А. Калюжним, нагородженим Міжнародною золотою 
медаллю ім. Г. Сорбі як свідченням світового рівня розробок, та його учнями і 
колегами в рамках основного наукового напряму відділу геохімії глибинних флюїдів 
(сучасна назва) – «Геохімія і термобарометрія палеофлюїдів середовища 
мінералоутворення та осадконагромадження в літосфері провінцій горючих копалин 
України (за флюїдними включеннями у мінералах)»: 

– ідентифіковано склад, фізико-хімічні властивості, генезис флюїдів верхньої 
мантії і земної кори та показано, що перебіг процесів петро-, мінерало-, рудо-, 
нафтидогенезу та формування родовищ корисних копалин визначається особливостями 
дегазації (дефлюїдизації) глибинних геосфер Землі; 

– з’ясовано умови постмагматичного мінералогенезу і відтворено процеси 
ендогенного рудоутворення у родовищах розмаїтих генетичних типів; 

– відтворено геохімію флюїдів як показника процесів флюїдопереносу речовини і 
механізмів заліковування мігрувальних тріщин в осадових товщах нафтогазоносних 
областей, газовугільних і сланцевогазових басейнів та металогенічних провінцій; 

– логічним підсумком вивчення флюїдного режиму процесів мінералогенезу 
породних комплексів стало створення моделі еволюції глибинних флюїдів (за 
включеннями у мінералах), в рамках якої зреалізовано нову теорію синтезу і генезису 
природних вуглеводнів: абіогенно-біогенний дуалізм і нову принципову схему 
глибинного мінерало- і нафтидогенезу (синтезу вуглеводнів і мінералів) у системі 
«магма–літосфера» в межах розломних зон літосфери Землі у середовищі абіогенного 
високотермобарного глибинного флюїду. 

В піонерських роботах О.Й. Петриченка та його учнів і колег з термобарогеохімії 
евапоритів як нового наукового напряму в галузі знань про евапорити у рамках 
основного наукового напряму відділу геохімії осадових товщ нафтогазоносних 
формацій (сучасна назва) – «вивчення геохімічних особливостей осадових товщ 
нафтогазоносних провінцій України» акцентовано на геології і геохімії евапоритових 
утворень і генетично пов’язаних з ними родовищ вуглеводнів, кам’яної солі, калійних 
руд, самородної сірки, целестину, гіпсу в Україні та природі парагенного зв’язку 
евапоритових і нафтогазоносних формацій: 
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– відтворено процеси екзогенного мінералоутворення, передусім галогенезу, 
пов’язані з особливостями соленагромадження і перекристалізації солей в 
евапоритових басейнах та еволюцією хімічного складу води Світового океану; 

– з’ясовано умови розвитку процесів давнього седиментогенезу осадових 
утворень та зміни хімічного складу вод Світового океану у фанерозої; 

– запропоновано модель хімічної еволюції ропи морських евапоритових басейнів 
та океанічної води у фанерозої і неопротерозої (за даними про склад солянок включень 
у седиментаційному галіті вікових етапів: кайнозой, тріас–перм та кембрій–докембрій); 

– показано, що вікові зміни хімічного складу океанічної води корелюються з 
віковим розподілом збагачених органічною речовиною відкладів, а відповідно й 
розподілом розвіданих запасів нафти і газу та нерудної сировини. 

В підсумку за флюїдними включеннями у мінералах відтворено еволюцію 
породних комплексів як вагоме підґрунтя мінералофлюїдологічної моделі Землі у 
контексті впливу дефлюїдизації глибинних геосфер Землі на перетворення 
вуглецевистих сполук під час теригенної, органогенної, хемогенної седиментації і на 
процеси діагенезу осадків різного походження. Отримані результати сприяли 
вирішенню фундаментальної проблеми геохімії вуглецю і водню та глибинних 
(ендогенних) флюїдних потоків у літосфері Землі, зокрема, їхньої поведінки в 
ендогенних та екзогенних процесах мінералорудонафтидогенезу при формуванні 
вуглеводневих, рудних і нерудних корисних копалин. З’ясовано, що сполуки вуглецю 
(метан, його гомологи, метано-нафтові суміші, інші вуглеводні, діоксид і оксид 
вуглецю тощо) належать до переважальних компонентів глибинних флюїдів і 
флюїдного середовища кристалізації мінералів. За співвідношенням окислених і 
відновлених форм вуглецю виділено вуглеводне-(метано-)водну і діоксидвуглецево-
водну гілки глибинної дегазації та, відповідно, окреслено сфери функціювання 
абіогенного високотермобарного глибинного флюїду: вуглеводне-(метано)вмісного чи 
діоксидвуглецевовмісного. Дві гілки флюїдних еманацій виявлено і в осадово-
вулканогенній оболонці земної кори. 

Aналіз новаторських ідей наукових термобарогеохімічних шкіл ІГГГК НАН 
України дав змогу з’ясувати, що процеси нафтидогенезу у різних геофлюїдодинамічних 
ситуаціях матимуть певні відмінності, проходитимуть за розмаїтих термодинамічних 
параметрів (Т, Р) і складу нафтидоутворювальних систем, однак у підсумку 
формуватиметься гама природних вуглеводнів – складових нафти і газу. Це відіграло 
визначальну роль для обґрунтування в Інституті найуніверсальніших підходів до 
процесів синтезу і генезису природних вуглеводнів на засадах нової фундаментальної 
парадигми нафтогазової геології і геохімії – полігенез природних вуглеводнів у надрах 
Землі, що розширює потенційні можливості нафтогазоресурсності перспективних 
регіонів, зокрема України. Як сукупність наукових уявлень і поглядів на генезис 
природних вуглеводнів, концепція «полігенезу нафти і газу» передбачає формування 
родовищ нафти і газу, інших вуглеводнів за рахунок, як абіогенних так і біогенних 
джерел, тобто відповідного перетворення вуглецевистих речовин за глибинних умов чи 
в осадово-вулканогенній оболонці. Її об’єднувальна ідея – глибинні флюїди як потужне 
джерело енергії і речовини у літосфері Землі (абіогенний високотермобарний 
глибинний (І. Наумко, Й. Сворень) – високоентальпійний (як похідний надглибинних 
(зовнішнє ядро – шар D″) флюїдів) флюїд (О. Лукін), а першорядне завдання – 
ідентифікація кількісного співвідношення складників мантійного та органогенного-
седиментогенного генезису в процесі нафтидогенезу у надрах планети. 

Наукові термобарогеохімічні школи ІГГГК НАН України з геохімії і 
термобарометрії мінералоутворювальних флюїдів та термобарогеохімії евапоритів 
нерозривно пов’язані з основними науковими напрямками Інституту. На сучасному 
етапі фундаментальні новації у галузі термобарогеохімії–мінералофлюїдології склали 
підставу для обґрунтування такого напряму наукових досліджень ІГГГК НАН України 



MinGeoIntegration XXI – 2020 

                                                        2325 вересня 2020 р., Київ, Україна 
 

54

– наукового напряму Відділення наук про Землю НАН України як “Геохімія, 
термобарометрія флюїдів мінералоутворюючого середовища” (Постанова Президії 
НАН України від 30.03.2011 № 117). 

Фундаментальність ідей наукових термобарогеохімічних шкіл підтвердили 
захисти докторських дисертацій з проблеми та проведені в ІГГГК НАН України 
спеціалізовані наради з геохімії і термобарометрії мінералоутворювальних флюїдів, 
численні конференції з термобарогеохімії евапоритів. Ці ідеї було визнано й 
підтримано на наступних зібраннях вчених як колишнього всесоюзного і 
загальнодержавного, так і світового рівня, що сприяло активному й успішному 
вивченню включень у мінералах в регіонах колишнього СРСР та в Україні. Зараз 
вчення про мінералоутворювальні флюїди, як і інші галузі фундаментальної науки, 
зіткнулося з певними труднощами, але ми прагнемо їх мінімізувати, сподіваючись на 
повернення держави обличчям до науки, загалом, і наук про Землю, зокрема. 

Висновки. Всесвітньовідомі наукові термобарогеохімічні школи ІГГГК НАН 
України з геохімії і термобарометрії мінералоутворювальних флюїдів та 
термобарогеохімії евапоритів нерозривно пов’язані з основними науковими 
напрямками Інституту. Їхній потужний внесок в геологічну науку визначається тим, що 
за флюїдними включеннями у мінералах, як унікальним джерелом кількісної 
генетичної інформації про перебіг процесів мінералонафтидогенезу в розмаїтих 
геофлюїдодинамічних ситуаціях, встановлено геохімічні і термобаричні параметри 
флюїдних середовищ кристалізації мінералів магматогенного, пегматогенного, 
ендогідатогенного, катагенного і седиментогенного походження у літосфері Землі як 
визначальну передумову відтворення еволюції планети і створення її 
мінералофлюїдологічної моделі. Це сприяє ідентифікації перспективних на вуглеводні, 
рудні і нерудні копалини породних комплексів, а також виявленню можливості 
застосування фундаментальних даних у прогнозно-пошуковій, геологорозвідувальній і 
експлуатаційній практиці на засадах розробки нових нетрадиційних геотехнологій 
оцінки і пошуків вуглеводневої і мінеральної сировини, як пріоритетних напрямів 
вчення про мінералонафтидоутворювальні середовища (флюїди). 
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ГЕОХІМІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ КРЕЙДОВО-ПАЛЕОГЕНОВИХ 
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The results of lithological, mineraloligical and geochemical invegastion of Cretaceous-
Paleogene flysch deposits of the Ukrainian Carpathians. There are three main lithological-
geochemical types these deposits which differ in the composition of rockforming 
ingredients of biogenic origin (SiO2 biog, CaCO3, Corg): grey limestone-clayey-terrigenous 
(type-I), non-carbonate or low-carbonate-clayey-terrigenous (type-II), and black carbonate-
silica-terrigenous-clayey (type-III), that differ content of organic matter, silica and 
carbonates. The deposits of the first type are attributed to alkaline-oxic (oxic-calcitic), the 
second – to acid and low-alcaline oxic, the third – to reducing (siderite, dolomite or 
ferrodolomite and low-reducing calcitic) and strong by reducing (primary-sulfidic or 
hydrogen sulfidic) mineralogical-geochemical facies. The forming of the Barremian-
Albian (shypot suite; spas suite) and Oligocene (menilite suite; dusynska suite) organic-
rich sediments in the Ukrainian Carpathians  we associate with the phase of oceanic anoxic 
events OAE-1 and OAE-4 in the Carpathian segment of the Tethys, where anoxic reducing 
environments favored fossilization of huge amount of the dispersed organic matter. t is 
shown, that alcaline-reducting environments which the most favorable for the diagenetic 
transformation of sedimentary organic matter in to petroleum hydrocarbons, prevailed in 
the organic-rich deposits of Oligocene age. 
 

GEOCHEMICAL CONDITIONS OF FORMAITION OF DEPOSITS OF 
CRETACEOUS-PALEOGENE OF THE UKRAINIAN CARPATHIANS 

 
Popp I.T., Moroz P.V., Shapovalov M.V. 

 
Вступ. Важливими індикаторами фізико-хімічних умов середовища 

осадонагромадження є парагенез мінералів діагенетичного походження, вміст в 
породах біогенних компонентів (кремнезему, карбонатів, органічних вуглецю і 
фосфору) та елементів, що беруть участь в окисно-відновних реакціях за участю Сорг 
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(заліза, марганцю, сірки). В цьому контексті дуже цікавим об’єктом для літолого-
геохімічного вивчення є відклади крейдово-палеогенового флішу Українських Карпат, 
які на різних стратиграфічних горизонтах, істотно відрізняються вмістом біогенних і 
аутигенних компонентів, притатаманних в одних випадках окисним, в інших – 
відновним обстановкам.  

Аналіз попередніх досліджень, формулювання проблеми та актуальність її 
вирішення. Найбільш повно літологічна, мінералого-петрографічна і геохімічна 
характеристика відкладів крейдово-палеогенового флішу Українських Карпат наведена 
в працях (Афанасьева, 1983, Габинет, 1985, Габинет и др., 1976, Габинет, Габинет, 
1991, Колтун, 2000). В наших працях (Попп, 2012, Попп, Сеньковський, 2003, Попп та 
ін., 2004, Сеньковський та ін., 2012, 2018) розглядається проблема генезису 
кременистих порід (силіцитів), особлива увага приділяється впливу реакцій деструкції 
седиментогенної органічної речовини ОР на аутигенне мінералоутворення. Метою 
даної роботи є на основі результатів власних досліджень і літературних даних показати 
вплив геохімічних умов седименто-діагенезу на речовинний склад порід карпатського 
флішу. 

Фактичний матеріал та методологія досліджень. З метою з’ясування змін 
геохімічних обстановок в Карпатському басейні впродовж його геологічної історії 
проведено детальне седиментологічне і літологічне, а також мінералого-геохімічне 
вивчення осадових утворень з використанням фізико-мінералогічних 
(рентгенодифрактометрія, інфрачервона спектроскопія) і хімічних методів досліджень. 
Використано і узагальнено літературні дані по мінералогії та хімічному складу 
крейдово-палеогенових відкладів Українських Карпат (Афанасьева, 1983, Габинет, 
1985, Габинет и др., 1976, Габинет, Габинет, 1991) (табл. 1). Розраховано коефіцієнти 
стагнації для відкладів різного типу (табл. 2). 

Отримані результати, їх обговорення. Нами (Попп, 2012, Сеньковський та ін., 
2012, 2018) виділені три головні літолого-геохімічні типи відкладів карпатського 
флішу, що відрізняються вмістом тріади породоутворювальних інгредієнтів біогенного 
походження (SіО2біог, СаСО3, Сорг): сірі вапняковисто-глинисто-теригенні (І тип), 
невапняковисті або слабковапняковисті, часто строкаті глинисто-теригенні (ІІ тип), а 
також чорні вуглецевмісні скременілі теригенно-глинисті (ІІІ тип) товщі. 

До осадових утворень І типу (сірі вапняковисто-глинисто-теригенні відклади) 
відносимо осадові утворення головнінської (сеноман-турон), стрийської (верхній турон 
– нижній палеоцен), пасічнянської (середній еоцен), лоп’янецької (верхній олігоцен), 
кросненської (олігоцен – нижній міоцен) світ. Характерними їхніми ознаками є сіре і 
ясно-сіре забарвлення, пов’язане з високим вмістом у них карбонатної складової, який 
в теригенних породах досягає 40–50 %. У розрізі товщ першого типу присутні також 
прошарки вапняків і мергелів. Вміст Сорг і SіО2біог в цих відкладах зазвичай дуже 
незначний (табл. 1). 

Невапняковисті або слабковапняковисті глинисто-теригенні товщі (ІІ тип) 
зазвичай характеризуються сірим, зеленувато-сірим, в окремих горизонтах 
червонуватим забарвленням. Типовим їхнім прикладом є палеоцен-еоценові відклади 
Скибової зони Українських Карпат (ямненська, манявська, вигодська, бистрицька 
світи). До них також відносимо сеноман-туронські строкаті товщі яловецької світи та 
ілемкінського горизонту. Вміст як Сорг, SіО2біог, так і карбонатів цих породах зазвичай 
досить низький (табл. 1). 

Породи з підвищеним вмістом Сорг і SіО2біог (відклади ІІІ типу), розвинені в 
товщах шипотської, спаської (баррем-альб) та менілітової і дусинської (олігоцен) світ 
(табл. 1, рис. 1–3). Їх характерною ознакою є парагенез кременистих і теригенно-
глинистих порід, сильно збагачених біогенним кремнеземом і ОР (чорних скременілих 
аргілітів, чорних вапняковистих аргілітів і мергелів, фтанітів, діатомітів, вапняковистих 
силіцитів, бітумінозних пісковиків і алевролітів). Генезис цих осадових утворень 
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пов’язується із загальновідомою (ОАЕ-1) (Найдин и др., 1986) і регіональною (ОАЕ-4) 
(Сеньковський та ін., 2012) фазами океанічних безкисневих подій, які спричинили 
нагромадження і фосилізацію в осадах величезної кількості планктоногенної ОР. Вони 
розглядаються як нафтогазоматеринські відклади (Габинет, 1985, Габинет, Габинет, 
1991, Колтун, 2000). Подібні осадові утворення значно поширені в багатьох реґіонах 
світу (баженовська світа в Західному Сибірі, формація Монтерей у Каліфорнії та ін.). 

З метою вивчення фізико-хімічних умов, що існували в наддоних водах на стадії 
седиментогенезу баррем-альбських і олігоценових вуглецевмісних кременисто-
глинистих відкладів Карпатського бассейну розраховані коефіцієнти стагнації 
Мо/Мnx100 і Mn/Feсульф (табл. 2).  Отримані дані свідчать про те, що в баррем-альбі та 
олігоцені у Карпатському басейні періодично існувало стабільне сірководневе 
зараження.  

Сірі вапняковисто-глинисто-теригенні товщі (І тип) нагромаджувалися у 
сильноокисних і окисних умовах, у седиментаційній обстановці, що характеризувалися 
інтенсивною аерацією морських вод. Окисно-відновна границя була значно нижче межі  
вода-осад (окисні умови), або відновна зона діагенезу взагалі була відсутня 
(сильноокисні умови).Значний вміст карбонатної складової в осадах зумовив високі 
значення водневого потенціалу (рН). В переважно окисній обстановці, але при нижчих 
значеннях рН, нагромаджувалися невапяковисті або слабовапяковисті глинисто-
теригенні відклади (ІІ тип). Під час діагенезу товщ першого і другого типу сольовий 
склад і фізико-хімічні характеристики мулових розчинів – водневий (рН) й окисно-
відновний потенціали (Еh), і лужний резерв (Alk) – зазвичай не зазнавали значних змін 
порівняно з хімічним складом морської води, були дуже слабко розвинені процеси 
діагенетичного перерозподілу речовини і конкрецієутворення. Тому карбонати в цих 
товщах здебільшого присутні в розсіяному стані, а не зконцентровані у вигляді 
діагенетичних стяжінь. 

Седиментація чорних вуглецевмісних скременілих теригенно-глинистих відкладів 
(ІІІ тип) відбувалася у відновному і сильновідновному середовищі, яке було 
спричинене сильним дефіцитом кисню у наддонних водах. Окисно-відновна границя 
зазвичай була вище межі вода-осад. Унаслідок окислення органічної речовини сульфат-
іоном у придонних водах утворювалася зона сірководневого зараження. Сольовий 
склад, водневий (рН) і окисно-відновний (Еh) потенціали і лужний резерв (Alk) під час 
діагенезу вуглецьвмісних осадів змінювалися у досить широких межах, що сприяло 
інтенсивному діагенетичному перерозподілу речовини, утворенню конкрецій різного 
морфологічного типу і мінерального складу, а також постседиментаційній 
трансформації біогенного кремнезему за схемою опал-А → опал-СТ → опал-С → кварц 
(халцедон). 
 

Таблиця 1. Геохімічна характеристика крейдово-палеогенових кременисто-
глинистих відкладів Українських Карпат та сучасних осадів Каліфорнійського 

басейну (вміст компонентів у ваг. % та геохімічні коефіцієнти) 
Вік, світа Порода Сорг SіО2вільн FeS2 СО2 Fесульф 

Fевал 
Fесульф 
Сорг 

  Mn_ 
Fесильф 

Українські Карпати 
Літолого-геохімічні типи осадових відкладів 

І тип. Сірі вапняковисті глинисто-теригенні відклади. Окисні фації 
Сантон – нижній 

палеоцен, 
стрийська світа 

Аргіліт 0,55–
1,47 
1,12 

28,03–
38,48 
27,24 

0–
0,41 
0,20 

0,25–
6,23 
4,18 

0–0,07 
0,03 

0–0,33 
0,14 

1,02–1,28 
1,15 

Олігоцен, 
кросненська світа 

–”– 0–
2,86 

11,41–
31,70 

0,36–
4,88 

0–9,51  0,04–
0,39 

0–1,60 до 0,41 

ІІ тип. Зеленувато-сірі, часто строкаті, невапняковисті і слабковапняковисті глинисто-теригенні відклади. 
Окисні фації 
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Палеоцен, 
ямненська світа 

–”– 0,47 38,48  0  2,07  0  0 – 

Нижній еоцен, 
манявська світа 

–”– 0,06–
1,38 

1,55–
57,73 

0–
1,85 

0–8,91  0–0,22 0–8,91 0,21–3,95 

Середній еоцен 
вигодська світа 

–”– 0,09–
0,50 

17,06–
54,13 

0,08–
4,11 

0–2,67  0,01–
0,32 

0,08–
10,66 

до 1,55 

Верхній еоцен, 
бистрицька світа 

Аргіліт 0,13–
2,73 

12,15–
61,37 

0–
2,86 

0,13–
7,50 

0–0,37 0–10,30 до 1,55 

ІІІ тип. Чорні вуглецевмісні скременілі теригенно-глинисті відклади. Відновні фації 
ОАЕ-1 

Верхній баррем–
альб, спаська світа 

Аргіліт 1,40–
2,04 
2,72 

32,02–
48,39 
40,21 

1,39–
1,74 
1,56 

0–0,38 
0,19 

0,18–
0,22 
0,20 

0,32–0,58 
0,45 

0,02–0,04 
0,03 

ОАЕ-4 
Олігоцен, 

менілітова світа 

 
–”– 

 
0,71–
16,73 

 
7,82–
59,68 

 
0–

8,53 

 
0–23,32 

 
0–0,93 

 
0–1,93 

 
0–0,11 

 
Таблиця 2. Коефіцієнти стагнації сучасних осадів окисних і відновних фацій 

та крейдово-палеогенових відкладів Українських Карпат 
Відклади. Геохімічні умови формування Мо/Мnx100 Mn/Feсульф 

Сучасні осади 
Сильноокислені < 1 > 0,4 

Слабкоокислені і слабковідновлені 1–5 0,2–0,4 
Сильновідновлені > 5 до ~ 0,2 

Відклади Українських Карпат 
І тип. Переважали окисні умови  0,41–1,28 
ІІ тип. Переважали окисні умови  0,21–3,95 
ІІІ тип: 
шипотська світа (баррем-альб); 
менілітова світи (олігоцен) 
Переважали відновні умови. Періодично існувало стабільне 
сірководневе зараження 

 
6,6–28,7 

1–10–100 

0–0,11 

 
Відклади І типу віднесені нами до лужно-окисних (окисної кальцитової), ІІ типу– 

до кислих і слабколужних окисних, ІІІ типу – до відновних (сидеритової, доломітової 
або ферродоломітової та слабковідновної кальцитової) і сильновідновних (первинно-
сульфідної або сірководневої) мінералого-геохімічних фацій. Лужно-відновні умови, 
які є найбільш сприятливими для діагенетичної трансформації седиментогенної 
органічної речовини у нафтові вуглеводні, переважали у вуглецьвмісних відкладах 
олігоценового віку. 

Висновок. Седиментогенез відкладів крейдово-палеогенового флішу Українських 
Карпат відбувався в досить мінливих геохімічних умовах (від басейну з доброю 
аерацією морських вод до умов з різким дефіцитом кисню), що істотно вплинуло на їх 
речовинний склад. В них можна виділити усю гаму седиментаційно-діагенетичних 
мінералого-геохімічних фацій (від сильноокисних до сильновідновних). 
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This article is devoted to the study of rock samples located in the southwestern part of the 
Rosynsko-Tikitsky megablock of the Ukrainian Shield. The chemical composition was 
determined and the microstructural features of the rocks selected on the natural outcrop 
near the village of Sytkivtsi were analyzed. The selected rocks cannot be called enderbites, 
although on the geological map the place of selection corresponds to the location of 
enderbites. They can not be attributed to granitoids. The studied rocks are represented by 
dioritoids of magmatic origin. That is, most likely make up the intrusive body. They are 
2027.2 ± 6 million years old, which are younger than the surrounding amphibole-biotite 
granites. 

 
URANIUM-LEAD ISOTOPIC AGE ACCORDING TO MONACITIS OF 

DIORYTOID OF GAISYN BLOCK (UKRAINIAN SHIELD) 
 
Reshetnyk M.M., Stepanyuk L.M., Zaiats O.V., Dovbush T.I., Vysotsky O.B. 
 
Вступ. Гайсинський блок (південно-західна околиця Росинсько-Тікицького 

мегаблоку) характеризується складною геологічною будовою. Гірські породи мають 
здебільшого протерозойський вік походження. Вони несуть в собі закарбовану 
інформацію про високотемпературний гранулітовий та регресивний амфіболітовий 
метаморфізм. Для того щоб розібратися в такій строкатій внутрішній будові потрібне 
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залучення різних геологічних методів, комплексне обстеження території, ретельний 
лабораторний аналіз. Адже тут можемо зустріти і архейські ксеноліти, і протерозойські 
інтрузії і метаморфічні поля гірських порід широкого петрографічного спектру. 

У роботі виконано аналіз хімічного складу та визначено вік гірських порід з 
метою розширення уявлень про їх генезис та час формування. 

Аналіз попередніх досліджень, формулювання проблеми та актуальність її 
вирішення. Вивчені зразки відібрані з відслонення, що розташоване на півночі від 
с. Ситківці (с. Ситківці знаходиться в 40 км на схід від м. Немирів, Винницька обл.). 
Тобто з заходу від ділянки досліджень розташований Немирівський розлом, а з півдня 
від неї знаходиться Ободнівський розломом. Немирівський розлом є границею 
Подільського та Бузько-Росинського мегаблоків (Костенко, 2016) або Дністровсько-
Бузького, та Росинсько-Тікицького мегаблоків (Тектонічна карта України 1:1000000, 
2007). Разом з тим Немирівський розлом розглядається як складова Немировсько-
Кочерівської шовної зони (шириною від 10 до 50 км) (Бурахович, 2015). Характерною 
рисою шовної зони є її відносно легка проникність для магм, що обумовлює високу 
ймовірність знаходження на нашій ділянці досліджень магматичних утворень.  

В межах сіл Ситківці, Рубіжне, Юрківці, виділяється, так би мовити, 
Ситківецький ендербітовий «масив», саме тут на геологічній карті масштабу 1:50000 
(М-35-120 А, Гайсин) нанесено більше десятка тіл ендербітів розмірами сотні метрів. 
Відслонення де відібрані зразки, що досліджувались розташоване на території, де на 
карті показане тіло ендербітів, що ніби облямовує тіло кристалосланців, останнє з 
заходу межує з тілом діоритів. В цілому на цій території ксеноліти кристалосланців і 
ендербітів, а також тіла діоритів знаходяться в оточенні плагіогранітів та гранодіоритів. 

Південно-західна частина Росинсько-Тікицького мегаблоку вважається місцем 
поширення порід гайсинського (собітового) комплексу (Щербаков, 2005). Тобто у 
відслоненнях можна побачити собіти – породи, що утворюють безперервний ряд: 
діорит – кварцовий діорит – гранодіорит – амфібол-біотитовий граніт – біотитовий 
граніт – рожевий апліто-пегматоїдний. За речовинним складом, та просторовим 
положенням собіти являють собою породну асоціацію, перехідну від чарнокітоїдів до 
нормальних двопольовошпатових гранітів (Рябоконь, 1977). Мінеральний склад собітів: 
плагіоклаз, кварц, біотит, рогова обманка, калієвий польовий шпат. В кварцових 
діоритах і гранодіоритах трапляються піроксени: гіперстен і діопсид. 

Собіти мають спорідненість, з одного боку, з чарнокитоїдами, а з іншого - з 
уманськими гранітами. Спорідненість з чарнокітоїдами проявляється в тому, що 
діорити і гранодіорити досить часто вміщують піроксени, а також ксеноліти 
метаморфічних порід (амфіболітів, піроксен-амфіболових кристалосланців, 
кальцифірів, залізистих кварцитів, більшість із яких має первинно-гранулітове 
походження (Щербаков, 1984, Єсипчук, 2004). У той же час граніти макроскопічно 
дуже схожі на уманські граніти і просторово пов’язані з ними поступовими переходами 
(Рябоконь, 1977).  

Фактичний матеріал та методологія досліджень. Автори дослідили гірські 
породи (зразки: 8-2078 та 19-2078), відібрані на природному відслоненні, 
розташованому північніше с. Ситківці в лівому березі струмка Городище (ліва притока 
р. Пд. Буг). Відслонення представлене макроскопічно досить однорідними середньо- та 
крупнозернистими іноді порфіроподібними зеленувато-сірими породами масивної 
текстури. 

Мікроскопічні дослідження виконані в ННІ «Інститут геології» Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка (КНУТШ) та в Інституті геохімії, 
мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України (ІГМР). Вивчення 
прозорих та прозоро-полірованих шліфів проведене на мікроскопах «Полам РП-1» з 
приставками для мінераграфічних досліджень, на растровому електронному 
мікроскопі-мікроаналізаторі РЕММА-202М з енергодисперсійним рентгенівським 
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спектрометром «Link systems». Визначення віку виконане на підготовлених 
мультизернових наважках з зерен монациту. Ізотопний аналіз урану і свинцю 
проведено на восьмиколекторному массспектрометрі МІ-1201АТ в статичному режимі. 

Отримані результати, їх обговорення. За результатами петрографічного 
вивчення середній мінеральний склад зразка 8-2078 (%): плагіоклаз – 30 (андезит №37-
40), калієвий польовий шпат – 45, кварц – 10, біотит < 1, клінопіроксен – 10, 
ортопироксен – 5, відповідає чарнокіту. Середній мінеральний склад порід зразка 19-
2078 (%): плагіоклаз – 75, калієвий польовий шпат <5, кварц – 5, біотит – 3, рогова 
обманка – 1, клінопіроксен – 5, ортопироксен – 7, відповідає діориту. Акцесорні 
мінерали представлені: апатитом, монацитом, ксенотимом, цирконом, піритом, 
халькопіритом, піротином, магнетитом. Вторинні мінерали: селадоніт, зелена слюдка, 
сидерит, доломіт. І рогова обманка і біотит (що характеризується високою 
титанистистю) за кількістю поступаються піроксенам. Породи за кількістю SiO2 (60,94 
та 58,69 %) належать до середніх за класифікацією (Павлов, 2000). Окрім того вони 
мають підвищену лужність (K2O+Na2O) – 9,75 та 6,87 %.  

Породотвірні мінерали мають неправильні форми і складні співвідношення між 
собою, характеризуються в основному алотріаморфнозернистою структурою, не рідко 
спостерігається гіпідіоморфнозерниста (ідіоморфізм плагіоклазу по відношенню до 
інших породотвірних мінералів) також фіксуються окремі гіпідіоморфні зерна біотиту 
та ортопіроксену. Також у досліджених породах наявна катакластична структура.  

Для визначення часу формування порід уран-свинцевим ізотопним методом ми 
датували монацити із проби 8-20-78. Монацит – досить крупні жовтувато-коричневі 
прозорі кристали, переважно пампушкоподібної форми. В незначній кількості присутні 
світліші (світло-жовті до коричнювато-жовтих водяно-прозорі). Поверхня кристалів 
дещо заокруглена, в більшості гладенька блискуча, в частині кристалів – шагренева. В 
окремих кристалах присутні поодинокі грані, зрідка ребра. Після обробки монациту 
слабкою соляною кислотою більшість кристалів залишилася без змін, на деяких 
появилися білі примазки, проявилися тріщинки. 

Для визначення віку використали мультизернові наважки розмірних фракцій 
світло-жовтих водяно-прозорих, коричнювато-жовтих та жовтувато-коричневих 
кристалів. Результати визначення вмісту урану, свинцю та ізотопного складу свинцю в 
наважках наведені в таблиці 1. 

 
Таблиця 1. Вміст урану, свинцю та ізотопний склад свинцю в монацитах 

проби 8.20.78 
Фрак-
ція  Вміст (ppm) Ізотопні відношення Вік, млн. років 

дис-
кор 

мона-
циту U Pb 

206Pb 
204Pb 

206Pb 
207Pb 

206Pb 
208Pb 

206Pbr 
238U 

207Pbr 
235U 

206Pbr 
238U 

207Pbr 
235U 

207Pbr 
206Pbr 

(%) 

1 1160 10893 5780 7,8621 0,037958 0,39251 6,7662 2134 2081 2029,1±8,2 -5,2 
2 591 5184 3250 7,7531 0,039898 0,38356 6,6120 2093 2061 2029,2±6,6 -3,1 
3 885 9753 6250 7,8678 0,033574 0,40956 7,0646 2213 2120 2030,3±5,9 -9,0 
4 685 8512 4540 7,8186 0,028513 0,39377 6,7923 2140 2085 2030,3±10 -5,4 
5 481 7653 3445 7,8015 0,022528 0,40009 6,8655 2169 2094 2021,0±7,8 -7,3 
6 545 9127 3830 7,8376 0,020509 0,38494 6,5946 2099 2059 2018,1±10 -4,0 
Примітка. Поправка на звичайний свинець уведена за Стейсі та Крамерсом на вік 2030 
млн. років. 1-2 – світло-жовті водяно-прозорі з заокругленими контурами та рівною 
блискучою поверхнею, пампушкоподібні та еліпсоподібні; 3-4 – ті ж, що 1-2, але чуть 
темніші: жовті та коричнювато-жовті; 5-6 жовтувато-коричневі, прозорі, ще чуть 
темніші за 3-4. 
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За верхнім перетином конкордії дискордією, розрахованою за наведеними в 
табл.1 даними, отримали вік 2024±20 млн. років, середнє зважене значення віку, за 
ізотопним відношенням 207Pb/

206Pb, складає 2027.2±6 млн. років (рис.1), що значимо 
менше (2048.9±2.7 млн. років), порівняно з собітами (амфібол-біотитовим гранітом), 
відслоненими в неподалік розташованому кар’єрі с. Нижча Кропивна (Степанюк, 
2017). 

 
 

Рисунок 1. Уран-свинцева діаграма з конкордією для мультизернових наважок 
монациту діоритоїду 

 
Висновки. Підсумовуючи результати стає очевидним, що досліджені гірські 

породи не можна назвати ендербітами. Вивчені породи представлені діоритоїдами, які 
мають магматичне походження. Тобто швидше за все складають інтрузивне тіло 
протерозойського віку 2027.2±6 млн. років, що є молодшими за оточуючі їх амфібол-
біотитові граніти.  
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Обговорюється проблема складу новоукраїнського комплексу. На основі 

геологічним спостережень та результатів уран-свинцевого ізотопного датування 
двопольовошпатових гранітоїдів Інгульського мегаблоку запропоновано віднести 
новоукраїнські гранітоїди до складу кіровоградського (кропивницького) комплексу, 
залишивши в новоукраїнському лише габроїди. 

 
ON THE QUESTION OF THE COMPOSITION OF THE NEW UKRAINIAN 

COMPLEX (INGULETSK MEGABLOCK OF THE UKRAINIAN SHIELD). 
 

Stepanyuk L.M., Konoval N.M., Dovbusch T.I., Visotskyy O.B. 
 
Вступ. На сьогодення в «Кореляційній хроностратиграфічній схемі…» 

(Кореляційна…, 2004) в інгульському мегаблоці Українського щита виділено два 
ранньопротерозойські комплекси – кіровоградський та новоукраїнський. В 
кіровоградський комплекс об’єднані гранат-біотитові, біотитові, часто порфіроподібні 
та трахітоїдні двопольовошпатові граніти, апліто-пегматоїдні граніти, апліти та 
пегматити, які утворюють на території мегаблоку декілька великих конкордантних 
масивів (Долинський, Кіровоградський, Бобринецький, Митрофанівський та ін.). 
Новоукраїнський комплекс представлено великим Новоукраїнським масивом (близько 
3,5 тис. км2) і розташованими поруч дрібнішими масивами (Верблюжий, Боковянський і 
ін.), які поєднують дуже широкий спектр порід і утворилися протягом кількох фаз: 
габронорити, норити, монцодіорити, кварцові монцоніти і монцодіорити, кварцові 
сієніти, граніти біотитові, гранат-біотитові і піроксенові, переважно 
крупнопорфіроподібні (Кореляційна…, 2004). 

Аналіз попередніх досліджень. Питання, щодо складу новоукраїнського 
комплексу, а саме про доцільність віднесення новоукраїнських гранітоїдів до складу 
кіровоградського, залишивши в новоукраїнському лише габроїди, у нас виникло в 
результаті польових спостережень та прецизійного уран-свинцевого ізотопного 
датування за монацитом та цирконом порід Новоукраїнського масиву (Степанюк і ін., 
2004). На що в своїй монаграфії І.Б.Щербаков (Щербаков, 2005) зауважив «…Считаем, 
чтобы усилить свои позиции им надо провести такие же прецизионные исследования 
возраста кировоградских гранитов…». Наразі виконано значний обсяг прецизійного 
визначення віку гранітів кіровоградського комплексу. Для всіх датованих на 
сьогодення гранітів отримано значення віку за монацитом, що лежать в досить 
вузькому інтервалі – 2020-2042 млн. років (Степанюк і ін.,2015, 2016, 2017, Stepanyuk et 
all., 2017, 2018). Нагадаємо, що вік порід Новоукраїнського масиву – 2034-2038 млн. 
років (Степанюк і ін., 2004).  

Нам уявляється, що ключовим, для вирішення питання складу новоукраїнського 
комплексу, є Чигиринський масив, оскільки в його будові, як і в низці інших масивів, 
присутні граніти, характерні як для новоукраїнського так і для кіровоградського 
комплексів. Більше того сам масив Л.В.Шабанов (Шабанов, 2002) та і І.Б.Щербаков 
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[122] відносили до новоукраїнського, тоді як В.П.Брянський (Брянський, 1976) і 
К.Ю.Єсипчук (Єсипчук 1988) вважали, що він належать кіровоградському комплексу.  

Фактичний матеріал та методологія досліджень. Для з’ясування часу 
формування Чигиринського масиву вивчено уран-свинцеву ізотопну систему 
мультизернових наважок монациту із біотит-гранатового граніту (проба КВ-3-1), 
відібраного в кар’єрі поблизу с. Скелевка. 

Мультизернові наважки монацитів датували класичним уран-свинцевим 
ізотопним методом у відділі радіогеохронології ІГМР НАН України. Методика хімічної 
підготовки, за якою готувалися зразки монацитів для мас-спектрометричного аналізу, 
хід проведення аналізу та математичні обрахунки описані в роботах (Степанюк і ін. 
2015, 2016, 2017).  

Чигиринський масив розташований в північній частині Інгульського мегаблоку, 
має площу понад 3500 км, з урахуванням північно-східного схилу Українського щита. 
Основний обсяг порід, що складає масив, займають граніти, що за своїм складом 
відповідають гранітам кіровоградського комплексу. За структурними ознаками серед 
них розрізняються граніти трахітоїдні і порфіроподібні, за складом – біотитові і гранат-
біотитові. Вкрапленики за звичай представлені мікрокліном (займає 40-50% об’єму 
породи), що мають таблитчасту форму, розміром 3-8 мм, які часто вміщують дрібні 
включення кварцу і плагіоклазу. Ділянками, крім мікрокліну трапляються таблитчасті 
кристали плагіоклазу, розміром до 5 мм. Основна маса гранітів дрібно-
середньозерниста (0,1-1 мм), складена плагіоклазом №25-30 (50-70%), кварцом (25-
30%), мікрокліном (10-15%), біотитом (5-10%) та гранатом (до 5%). 

В той же час в його будові беруть участь такі породи, як кварцові гіперстен-
біотитові монцоніти, що складають відносно ізометричне тіло площею біля 90 км2 і два 
тіла видовженої форми площею 3-5 км2 у східній і північній частинах масиву. Вони 
складені мікрокліном (35-40%), плагіоклазом №20-25 (25-30%), кварцом (15-25%), 
біотитом (до 5%), гіперстеном (залізистість 65-70%) (1-5%). Ділянками спостерігаються 
переходи від кварцових монцонітів до гіперстен-біотитових гранітів. Обмежене 
розповсюдження мають аплітоїдні, апліто-пегматоїдні та пегматоїдні граніти, які 
утворюють жили, потужністю від декількох сантиметрів до перших метрів і 
протяжністю у десятки і сотні метрів. Переважають апліто-пегматоїдні різновиди. 

Отримані результати, їх обговорення. Для визначення часу формування 
Чигиринського масиву датували монацити із біотитового граніту, відібраного в кар’єрі, 
розташованому південніше с. Скелевка. Граніт біотитовий порфіробластовий 
рожево-сірий, проба КВ-3-1, складений (%): плагіоклазом – 45, калішпатом – 30, 
кварцом – 20, біотитом – 5%; із акцесорних мінералів присутні апатит, циркон, 
монацит; вторинні – серицит, карбонат, епідот, хлорит. Структура середньо-
крупнозерниста, розмір зерен від 0,5 мм до 20 мм з переважанням 1,5-4 мм, 
лепідогранобластова, ділянками тектонобластична. В міжзерновому просторі в 
незначній кількості спостерігається дрібнозерниста кварц-плагіоклазова 
рекристалізаційна маса, іноді з біотитом. 

За результатами ізотопного датування мультизернових наважок кристалів 
монациту отримано вік  2040.4±0.7 млн. років (рис.1), що добре узгоджується з часом 
формування інших масивів двопольовошпатових гранітів Інгулецького мегаблоку. 

Висновки.  
1. За часом формування граніти Новоукраїнського масиву синхронні з 

гранітами кіровоградського комплексу. Відмінності у їх складі обумовлені різним 
субстратом, за рахунок якого вони утворилися. 

2. Двопольовошпатові гранітоїди Інгульського мегаблоку доцільно 
об’єднати в один (наприклад, кропивницький) комплекс, залишивши в складі 
новоукраїнського лише габроїди, інтрузивна природа яких не викликає сумнівів.  
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Рисунок 1. Уран-свинцева діаграма з конкордією для монацитів із граніту,  
проба КВ-3-1. 
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ООЛІТОВІ ВАПНЯКИ ПОДІЛЛЯ (МІОЦЕН, ЗАХІДНА УКРАЇНА):  
НАУКОВЕ ТА ПРИКЛАДНЕ ЗНАЧЕННЯ 

 
Тузяк Я.М. 

 
Геологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 
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The scientific and applied significance of the oolitic limestones of Podillуa (Miocene, 
Western Ukraine) is given.  It is determined that this is a group of rocks with a unique 
(ooids, oolites) diagnostic feature that distinguishes them from others; one of the litho-
facial varieties of the reef eco-morphodynamic system, which forms under the conditions of 
back-reef facies; the result of a complex of physical and chemical processes. The model of 
formation of oolitic limestones is described. The value of oolitіс limestones as a World 
Heritage Сitу has been determined. 
 

OOLITIC LIMESTONES OF PODILLYA (MIOCENE, WESTERN UKRAINE): 
SCIENTIFIC AND APPLIED SIGNIFICANCE 

 
Tuzyak Ya. 

 
Вступ. Серед літолого-фаціального різноманіття міоценових (неоген) відкладів 

Заходу України (Поділля) є утворення, які потребують детального з’ясування 
походження та умов формування з урахуванням сучасних уявлень і підходів. Зокрема 
до таких належать оолітові вапняки. Дослідження осадового чохла земної кори дали 
можливість виявити їхній широкий віковий діапазон та значне латеральне (географічне) 
поширення. Так,  аналоги оолітових вапняків відомі з кембрію (вапняк Conococheague 
кембрійського віку в долині Великих Апалачів в Пенсильванії, Меріленді, Західній 
Вірджинії; оолітовий вапняк виявлений у юрських відкладах Англії, де він утворює 
Котсуолдські пагорби, острів Портленд з його відомим Портлендським каменем 
(Atkinson, Atkinson,1992), й частину Мурів Північного Йорку. Особливий тип вапняку – 
Бат-Стоун і, побудовані з нього споруди міста Бат, внесений у реєстр Всесвітньої 
спадщини за унікальну і відмінну від інших структуру породи. Геологічна формація 
Hunts Bay Oolite кам’яновугільного віку виявлена в однойменній затоці і поширена у 
більшій частині Південного Уельсу) до сучасних утворень (Атлантичний прибережний 
хребет пд.-сх. Флориди, острова Нижня Флорида-Кейс і значна частина Еверглейдса 
побудовані з Маямі Ооліт (плейстоцен) (Scott T.M. et al., 2001). Цей вапняк був 
утворений шляхом осадження в мілководних морях, які вкривали місцевість між 
періодами зледеніння (Hoffmeister, Stockman, Multer, 1967). Матеріал консолідувався й 
був еродований подальшою діяльністю моря (хвиле-прибійна зона), вітру або 
тимчасових водних потоків) і виявлені майже на теренах усіх континентів.  

Одним з найбільших у світі прісноводних озерних оолітів є Shoofly Oolitе, фрагмент 
формації Гленс-Фері пд.-зх. рівнини ріки Снейк Айдахо (www.blm.gov. 2015-05-28. – 
Mud Flat Oolite). 10 млн років тому рівнина формувала русло озера Айдахо. Хвиле-
прибійна діяльність в озері омивала відклади шляхом перекочування на відмілинах пд.-
зх. берега, утворюючи ооїди й накопичуючи їх в зоні осадження на деякій віддалі від 
берега. При осушенні озера (від 2 до 4 млн років тому) ооліт залишився на денній 
поверхні разом з мулом, вулканічними туфами й алювієм, що надходили з прилеглих 
гірських схилів (рис. 1). Інші відклади були розмиті, у той час як більш стійкий ооліт 
звітрився, формуючи різноманітні природні форми-скульптури.  

mailto:yarynatuzyak@gmail.com
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Рисунок 1. Модель формування оолітових вапняків Shoofly Oolitе, формація Гленс-
Фері пд.-зх. рівнини ріки Снейк Айдахо (www.blm.gov. 2015-05-28. – Mud Flat Oolite). 

 
Цей тип вапняку виявлений також у штаті Індіана в США. Містечко Оолітік, штат 

Індіана, було засноване внаслідок торгівлі вапняком і відповідно назване на його честь. 
Будівельний матеріал, видобутий з кар’єрів в Оолітіку, Бедфорді й Блумінгтоні став 
основою для будівництва таких знакових споруд США, як Емпайр Стейт Билдінг у 
Нью-Йорку й Пентагон в Арлінгтоні, штат Вірджиниія. Багато споруд кампуса 
Індіанського університету в Блумінгтоні також побудовані з місцевого оолітового 
вапняку, а пам’ятник солдатам і матросам у центрі Індіанаполісу, штат Індіана, 
побудований з сірого оолітового вапняку.  

Отже, оолітовий вапняк, зарекомендував себе як особливий і унікальний 
будівельний матеріал. З блоків цієї породи зведені будівлі, пам’ятники й навіть цілі 
містечка, які є об’єктами Всесвітнього надбання.   

Аналіз попередніх досліджень, формулювання проблеми та актуальність її 
вирішення. З огляду на те, що вивчення оолітових вапняків міоцену Поділля охоплює 
майже сторічну історію, проблеми їхнього наукового і прикладного значення 
залишається актуальними і сьогодні. Крім того, ці породи можуть розглядатися як 
об’єкт геологічного надбання комплексного значення. Першою зведеною працею з 
класифікації, умов формування та закономірностей просторового (літолого-
фаціального) поширення вапняків, у тому числі оолітових, у рифовій структурі, можна 
вважати публікацію В.П. Маслова (Маслова, 1950). Автор, на прикладі вивчення 
Уфімського плато, яке представляє собою рифову споруду, зазначив про умови 
утворення цих порід – дуже мілку лагуну, в якій фауна пригнічена, а водорості ростуть 
лише особливі, облямівного типу і пристосовані до відповідної обстановки. Водорості 
інколи набувають значного розвитку, чим витісняють ооліти і виділяють вапно у 
вигляді онколітового вапняка, інколи з чіткою органогенною структурою. Також 
науковець додав, що лагуни, в яких відкладалися ці осади, були не лише мілководні, 
але й частково опріснені, або, навпаки, осолонені, а береги їх були вкриті дюнними 
пісками із тих самих оолітів й онколітів, що часто утворювали скісну шаруватість.  

На сучасному етапі довідкова геологічна література містить науково-
термінологічні визначення поняття «оолітовий вапняк», однак не розкриває суті умов і 
середовища їхнього формування. А окремі праці (Cornee et al., 2009; Hoffmeister, 
Stockman, Multer, 1967; www.blm.gov. 2015-05-28. – Mud Flat Oolite та ін.) з висвітлення 
генези формування оолітових вапняків загалом відображають погляди В.П. Маслова. 
Слід зазначити, що оолітові вапняки різних стратиграфічних відрізків, 
характеризуються однаковими або подібними умовами та середовищами утворення. 

Отже, перш ніж перейти до розгляду оолітових вапняків міоцену Поділля 
наведемо: 

1) наукове визначення терміну «оолітові вапняки» із зображенням (рис. 2) для 
візуальної діагностики у польових умовах; 
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Рисунок 2. Оолітовий вапняк, ранній сармат, Ізяслав, Хмельницька область 

 
2) модель морфологічної (поперечної) будови рифової системи (рис. 3) з метою 

визначення положення цього типу порід у просторі і часі;   
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Рисунок 3. Модель формування рифових і рифогенних систем (на прикладі рифею 
Півдня Сибіру): А – бар’єрна рифова система окраїни карбонатної платформи з 
широким шельфом; Б – система ізольованих слабкоструктурованих лінійних 
рифогениих побудов класичного карбонатного рампа. НБХ – нормальний базис хвиль; 
ШБХ – штормовий базис хвиль (http://www.nsc.ru/win/sbras/rep/99/nz/nz1.html). 
 

3) модель закономірностей закладення (виникнення), функціонування, розвитку, 
взаємодії і руйнування (зникнення) еко-морфодинамічної системи (рис. 4) для 
з’ясування ролі рифової споруди у генезисі оолітових вапняків.  
Термін «еко-морфодинамічна система» вперше запропонований П. Кенчем із 

співавторами у 2009 р. (Kench et al., 2009). Під «еко-морфодинамічною системою» 
автори розуміють продукт взаємодії і взаємозв’язків зовнішніх і внутрішніх чинників у 
формуванні структури рифів, а саме її морфології, фізичної гідродинаміки (фізичних 
процесів) й екологічних (біо-хімічних) процесів, і є результатом продукування, 
перенесення і осадження карбонату кальцію (рис. 4). Модель також демонструє 
транспортування продуктів руйнування рифової споруди та її морфологічних елементів 
й післяседиментаційні процеси. 

 

http://www.nsc.ru/win/sbras/rep/99/nz/nz1.html
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Рисунок 4. Структура і функції еко-морфодинамічної моделі рифової системи.  
Модель демонструє взаємодію біологічних і фізичних процесів і їх вплив на 
морфологію та седиментаційні форми рельєфу рифу, що діють упродовж часу. 
Сірим у прямокутниках і чорними стрілками показані головні зв’язки між сучасними 
системами, що контролюють розвиток седиментаційних форм від початку до сотні 
років, вбудовані у значно ширшу динамічну систему, що контролює розвиток рифу 
упродовж сотень і мільйонів років за (Kench et al., 2009). 

 
Фактичний матеріал та методологія досліджень. Об’єктом дослідження 

слугував розріз неогенових відкладів околиць м. Ізяслав Хмельницької обл. Оолітові 
вапняки виходять на денну поверхню у вигляді ізольованих геологічних тіл, 
потужністю 0,5–2 м. В основі шару залягають різнозернисті ясно-сірі пісковики і 
органічний детрит з Ervilia podolica Eichwald, Cardium protractum Eichwald, Mactra 
fragilis Lask., Modiola volhynica Eichwald, Serpula sp., одиничні Gastropoda. Цей детрит 
також простежений у середині шару оолітових вапняків (1 см) (рис. 2). 

Отримані результати, їх обговорення. Оолітовий вапняк (синоніми ікряний 
камінь, яйцеподібний камінь, Портлендський камінь, Маямі Ооліт, Hunts Bay Oolite, 
Shoofly Oolitе) – це група осадових порід, яка вирізняється серед інших своїм 
зовнішнім виглядом. Ооліти (від грец. ᾠόν – яйце і λίθος – камінь) – мінеральні 
утворення у вигляді кульок або еліпсоїдів (бобовин) розміром від мікрометрів до 15–25 
мм. Мають концентрично-шкаралупчасту та радіально-променисту будову. Переважно 
(однак не завжди) карбонатна речовина облямовує ядро, яким може бути зерно піску, 
мушлі мікроорганізмів. Можуть утворювати потужні товщі.  

З огляду на палеогеографічну обстановку, яка існувала на теренах Поділля у 
міоцені (ранньому сарматі), оолітові вапняки формувалися в ізольованому 
опрісненому, осолоненому або напівморському басейні. Підняття в Карпатській 
складчастій системі зумовило міграцію морського басейну на півленний схід. Водойми, 
що залишилися в межах понижених частин рельєфу представляли собою відрізані від 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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загального морського басейну теплі мілководні озерця (лимани). Бар’єром слугувала 
Медоборо-Товтрова рифова гряда. Вони могли швидко прогріватися і пересихати у 
літній період і заповнюватися водами внаслідок атмосферних опадів або штормової 
діяльності моря через канали, коридори у рифовій споруді. 

Ерозійні процеси сприяли руйнуванню біогенної системи і її морфологічних 
елементів (фрагменти якої в кінці баденію – напочатку сармату були виведені на денну 
поверхню), складених карбонатно-піскуватими утвореннями (водоростеві карбонатні 
скелі, піщані дюни), зовнішніми чинниками (вітер, вода), матеріал акумулювався від 
рифу до ізольованих озер, де й осідав. Фактично він і формував ядра (піщані зерна, 
мушлі форамініфер, остракод, кульки літотамній) для подальшого утворення оолітів. 
Карбонат, який облямовував осаджені зерна у цих водоймах міг надходитии двома 
шляхами: внаслідок розчинення біогенної карбонатної структури і вторинного 
осадження та існуванням у цих водоймах водоростей, які акумулювали розчинену 
карбонану речовину. Далі, в умовах активної гідродинаміки (перекочуванням по дну), 
як показано на рис. 1, осаджені ядра вкривалися карбонатною плівкою і 
перетворювалися в ооліти. Розмір оолітів міг залежати як від розмірів ядер 
(надходжених зерен), так і циклічності цих процесів, як це відбувалося у Флориді.  

Висновки. На підставі попередніх досліджень оолітових вапняків міоцену 
Поділля (околиці м. Ізяслав Хмельницької обл.) та аналізу літературних джерел з 
зазначеної проблеми зроблено такі висновки:  

1. Оолітові вапняки – одна з літолого-фаціальних різновидів рифової еко-
морфодинамічної системи. Формуються в умовах зарифових фацій (рис. 3, 4).  

2. Унікальне утворення з чіткою діагностичною ознакою – ооїди або ооліти 
зцементовані карбонатною речовиною (рис. 2). 

3. Утворення оолітових вапняків – це прояв комплексу фізичних (механічне 
перенесення зерен, які слугували ядром для оолітів) і хімічних (розчинення і 
повторного осідання карбонату) процесів (рис. 1).  

4. Унікальність оолітових вапняків сприяла їх активному використанні у 
будівництві, які на сучасному етапі є об’єктами Всесвітнього надбання. 
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The article reviews the chemical structure of type II kerogen. The changes that occur with 
the structure of type II kerogen as it passes through the stages of catagenesis from 
immature to post-mature evaluated. Structural models of type II kerogen at different stages 
of catagenesis presented: both obtained empirically after studying the structure by physical 
and chemical methods and the results of modeling by molecular dynamics method. 
Methods of equilibrium thermodynamics used to calculate the composition of the kerogen-
gas system for crust sections in the range of 1-20 km with a heat flux of 40 to 100 mW/m2. 
The composition of kerogen/fluid geochemical system calculated using the E.T. Jaynes 
formalism. Comparison with the experiments showed that the results of the calculations do 
not contradict the experiments, witch study the structure and changes in type II kerogen 
with increasing degree of catagenesis. In the analysis of changes in the concentrations of 
water, carbon dioxide and hydrogen sulfide, it founded that kerogen could be not only a 
donor of atoms for gas components, but also their acceptor in contact with a high-energy 
fluid stream. It shown that the determination of sulfur-containing atomic groups of 
kerogen by thermodynamic modeling yields more reliable results than molecular dynamics 
methods. The distribution of elements between the additive components of kerogen and 
gases in this system controls the pressure and temperature in a complex way. The nature of 
changes in hydrocarbon gas concentrations in equilibrium with type II kerogen indicates 
the presence of an "oil window" in low-warmed zones within 2-4 km depths. 

 
THERMODYNAMIC ANALYSIS OF TYPE II KEROGEN CATAGENETIC 

TRANSFORMATIONS 
 

Khokha Yu.V., Yakovenko M.B, Lyubchak O.V. 
 
Вступ. Кероген – асоціація органічних нерегулярних полімерів, яка утворюється 

та накопичується в осадових породах. Він здатний продукувати рідкі та газоподібні 
низькомолекулярні вуглеводні – складники нафти, газоконденсату та природного газу. 
Виходячи з припущення про принципову роль керогену в процесі утворення та 
накопичення нафти і газу, важливими є різнобічні дослідження процесів його 
деградаційних змін, які відбуваються в умовах осадової товщі в різних ділянках Землі. 

Кероген складений переважно з Карбону та Гідрогену, також вагомою частиною 
його структури є атомарні групи, які утворює Оксиген. Співвідношення Гідрогену та 
Оксигену до Карбону визначають типи керогену за загальновизнаною класифікацією. 

https://www.blm.gov/id/st/en/environmental_education/science-research/ACEC/Shoofly_Oolite.html
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Уявлення про типи керогену можна скласти з діаграми ван Кревелена (рис. 1). Окремо 
на рис. 1 показаний шлях трансформацій, відображений в атомарних співвідношеннях, 
який проходить кероген ІІ типу від незрілого (ІІ-А) через початок «нафтового вікна» 
(ІІ-Б) та його закінчення (ІІ-В) до надзрілого (overmature) ІІ-Г: 
 

 
Рисунок 1. Діаграма ван Кревелена та перехідні стадії зрілості керогену ІІ типу 
(Ungerer, 2015) 
 

Кероген ІІ типу найчастіше зустрічається в осадових породах, які вважаються 
джерелом нафти (нафтоматеринськими породами) та в горючих сланцях (Тиссо, 1981). 
Він характеризується відносно високими значеннями відношення Н/С та порівняно 
невеликими – О/С. Численні дослідження керогену ІІ типу хімічними та фізико-
хімічними методами, такими як 13С ЯМР, рентгенівська фотоелектронна спектроскопія, 
інфрачервона спектроскопія та ін. засвідчили, що в його структурі важливе значення 
відіграють поліароматичні ядра, які поєднані аліфатичними, етерними та естерними 
містками, рідше – сульфідними (Kelemen, 2007). Окрім цих базових структурних 
елементів, наявні гетероатомні групи гідроксилу, кетонів та карбоксилу. 

Фактичний матеріал та методологія досліджень. За допомогою формалізма 
Джейнса було визначено склад керогену ІІ типу, який знаходить в рівновазі з 
неорганічними компонентами – оксидом вуглецю (СО2), водою, сірководнем, аміаком 
та вуглеводнями від метану до пентану включно, із врахуванням ізомерних 
модифікацій бутану та пентану. 

Рішення шукають максимізацією ентропії, вибираючи з набору квазірівноважних  
рішень таке, що характеризується мінімальною енергією Гіббса. Умовою нормування є 
тотожність одиниці суми мольних часток компонентів системи, а цільова функція 
описується так: 
 
 

(1) 
Закон збереження маси та сумарна енергія Гіббса системи аналітично визначаються 
наступними залежностями: 
 

(2) 
 

В рівняннях 1-2 прийняті такі умовні позначення: індекс (s) – тверда фаза, (g) – 
газова або рідка фаза, νi – мольна частка і-ої групи атомів, nji – вміст j-го елементу в і-ій 
групи атомів, nj – кількість молів j-го елементу, що припадає на 1 моль груп атомів, ΔGі 
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– енергія Гіббса і-ої групи атомів (Дж/моль), ΔG – загальна енергія Гіббса одного моля 
груп атомів (Дж/моль), R = 8,31441 Дж/(моль×К) – універсальна газова постійна. 

Детально процес розрахунку складних систем наведено в (Хоха, 2018). Вхідними 
даними для розрахунку є елементний склад керогену ІІ типу, температура та тиск, для 
глибин до 20 км в 3-х зонах з тепловими потоками: 40, 75 та 100 мВт/м2. Визначення 
енергії Гіббса утворення індивідуальних речовин в термобаричних умовах осадової 
товщі проводилось за методикою, наведеною у (Хоха, 2019) із використанням 
можливостей бібліотеки CoolProp (Bell, 2014). В таблиці 1 у якості прикладу наведено 
результат розрахунку співвідношення компонентів флюїду системи кероген/флюїд для 
керогену наступного складу в мас. % (C-59,23; H-8; O-25,66; N-1,09; S-6,02): 

 
Таблиця 1. Склад газової фази (мол. %) в рівновазі із кергеном ІІ типу,  

тепловий потік 40 мВт/м2 
H, км CO2 H2O H2S NH3 CH4 C2H6 C3H8 С4Н10 С5Н12 

1 9,64 0,03 0,00 9,56 80,75 0,02 2,22×10-04 5,59×10-05 4,50×10-06 
2 9,57 0,18 0,01 9,57 80,51 0,16 6,23×10-03 3,04×10-03 5,62×10-04 
3 9,51 0,31 0,02 9,57 80,30 0,26 1,40×10-02 8,02×10-03 1,81×10-03 
4 9,37 0,59 0,04 9,57 80,09 0,31 1,69×10-02 8,88×10-03 1,93×10-03 
5 9,34 1,48 0,06 9,99 83,23 0,27 1,12×10-02 4,05×10-03 6,32×10-04 
6 8,16 2,99 0,08 9,56 78,98 0,22 7,34×10-03 1,93×10-03 2,29×10-04 
7 6,82 5,66 0,10 9,56 77,67 0,19 5,08×10-03 1,00×10-03 9,21×10-05 
8 5,90 7,49 0,12 9,55 76,75 0,17 4,09×10-03 6,55×10-04 5,09×10-05 
9 4,69 9,91 0,15 9,55 75,57 0,13 2,30×10-03 2,54×10-04 1,40×10-05 

10 3,71 11,85 0,17 9,55 74,60 0,11 1,57×10-03 1,32×10-04 5,77×10-06 
12 2,19 14,88 0,23 9,54 73,07 0,09 8,71×10-04 4,74×10-05 1,41×10-06 
14 1,14 16,97 0,28 9,53 72,01 0,07 5,03×10-04 1,84×10-05 3,85×10-07 
16 0,69 17,86 0,33 9,53 71,53 0,06 3,86×10-04 1,10×10-05 1,89×10-07 
18 0,32 18,60 0,37 9,53 71,14 0,05 2,24×10-04 4,42×10-06 5,43×10-08 
20 0,17 18,89 0,41 9,52 70,96 0,04 1,51×10-04 2,25×10-06 2,15×10-08 

 
Отримані результати. Розрахунками встановлено, що дегідратація первинної ОР 

є важливим процесом в підтриманні рівноваги системи. За температур, що 
реалізуються на глибинах, більших за 5 км в широкому діапазоні теплових потоків, 
спостерігається різке зростання мольної частки води у загальному складі флюїду, себто 
– активна дегідратація керогену. 

Як у проведеному розрахунку, так і в дослідах, спостерігається монотонне 
зменшення вмісту аліфатичних форм Сульфуру. Так само, зміни у ароматичних 
сульфуровмісних групах мають неоднозначний характер і залежать від зразку у досліді 
та рівноважних умов у розрахунках. Зауважимо, що молекулярне моделювання 
(Ungerer, 2015) показує інші тенденції у зміні концентрації сульфуровмісних груп, які 
більш відмінні від експерименту, порівняно із термодинамічним моделюванням. 

В стані термодинамічної рівноваги цілком очікувано основна частка твердої фази, 
за виключенням нечисленних гетероатомних груп, представлена ароматичним 
Карбоном. 

Обчислення вмісту вуглеводневих газів від метану до пентану у рівновазі із 
керогеном ІІ типу засвідчило складний характер змін, які відбуваються із зануренням 
породи та зі змінами теплового потоку, який впливає на ОР (рис. 2).  
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Рисунок 2. Зміна концентрацій вуглеводневих компонентів у контакті із керогеном ІІ 
типу (в стані термодинамічної рівноваги) 

 
Висновки. Результати розрахунків, проведених за рівняннями (1-2) демонструють 

тенденції, які не суперечать експериментам з вивчення структури та змін у керогені ІІ 
типу із зростанням ступеня катагенезу. Розрахунки показують, що концепція 
«метаново-графітної смерті», яка передбачає існування в стані термодинамічної 
рівноваги в системі ОР-газ лише метану та Карбону є помилковою; склад такої системи 
включає в себе гетероатомні групи в твердій фазі, різні адитивні складові ароматичних 
структур та набір газів, як органічних, так і неорганічних, а розподілом елементів у цій 
системі загалом керує тиск та температура в складний спосіб. Характер змін 
концентрацій вуглеводневих газів у рівновазі з керогеном ІІ типу свідчить про 
несуперечливість гіпотези «нафтового вікна» постулатам рівноважної термодинаміки. 
Вплив теплового потоку суттєвий для всіх обрахунків, найкращі умови для синтезу 
органічних сполук, важчих за метан, знаходяться у зонах з найменшим його значенням 
в межах глибин 2-4 км. 
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The change in the primary structural, mineralogical and chemical characteristics of 
meteorites and the feature of secondary mineral formation were defined by the author as 
criteria for the meteorite matter degradation. The degradation criteria are related to 
internal (mainly high content and structure of Fe-Ni metal in meteorites and low 
concentration of Ni in Fe-Ni metal) and external (belonging of the meteorite to falls or 
finds) factors of the meteorite terrestrial weathering. 

 
CRITERIA FOR METEORITIC MATTER DEGRADATION UNDER 

TERRESTRIAL CONDITIONS 
 

Shyrinbekova S.N. 
 

Вступ. Метеорити є унікальнім джерелом інформації про ранні процеси еволюції і 
первинний склад протопланетної туманності та Сонячної системи. Після падіння 
метеоритів на земну поверхню їхня речовина зазнає змін і поступової деградації в 
окисному середовищі. Системне дослідження земного вивітрювання метеоритів має 
теоретичне і практичне значення, зважаючи на їхню значну наукову цінність та 
необхідність збереження в земних умовах. 

Аналіз попередніх досліджень, формулювання проблеми та актуальність її 
вирішення. Різним аспектам проблеми земного вивітрювання метеоритів приділено 
значну увагу у світовій науковій літературі (Юдин, Коломенский, 1987). Нами 
розпочато системне електронно-мікроскопічне дослідження не достатньо вивчених 
звітрілих метеоритів із метеоритної колекції Національного науково-природничого 
музею (ННПМ) НАН України (Ширінбекова, 2016а, 2019). Актуальність подальшого 
вивчення звітрілої метеоритної речовини визначається необхідністю розробки заходів з 
консервації та довготривалого зберігання метеоритних зразків у музейних колекціях та 
під час проведення лабораторних досліджень. 

Фактичний матеріал та методологія досліджень. Проведено морфологічні, 
петрографо-мінералогічні та хімічні дослідження звітрілої речовини 33 метеоритів 
різних типів із метеоритної колекції ННПМ НАНУ з використанням оптичного і 
електронно-мікроскопічного, рентгеноспектрального, рентгеноструктурного та 
рентгенофазового методів. 

Результати і обговорення. Проведені нами дослідження дозволили виявити 
зміни первинних фізичних і хімічних характеристик метеоритної речовини та ознаки 
екзогенного мінералоутворення, які проявляються на макро- і мікроскопічному рівнях у 
зразках метеоритів. Макроскопічними критеріями деградації метеоритної речовини є 
зміна кольору унаслідок розвитку плям іржі, підвищена крихкість і тріщинуватість, 
через що знижується щільність зразків. Виявлено генетичний зв'язок між ознаками 
вивітрювання та первинними особливостями будови і складу метеоритів. Так, плямисту 
і суцільну поверхневу корозію індивідуальних і уламкових макрозразків дуже 
грубоструктурного октаедриту Сіхоте-Алінь (хімічна група ІІВ-Ogg, падіння 1947 р., 
РФ) зумовили структурна неоднорідність речовини, а саме, відманштеттенова 
структура, в якій виділялися балки менш стійкого камаситу, неоднорідний рельєф і 
скульптура поверхні, фрагментація і тріщинуватість зразків, втрата кори плавлення, а 
також наявність включень фосфідів (Ширінбекова, 2019). 

mailto:svetlana_shirinbekova@ukr.net
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Структурні, хімічні і мінералогічні ознаки деградації проявилися у зразку 
грубоструктурного октаедрита Каалі (IAВ, знахідка 1937 р., Естонія), речовина якого 
зазнала лімонітизації переважно камаситу α-(Fe,Ni), у незначній мірі теніту γ-(Fe,Ni) і 
фосфідів – рабдиту і шрейберзиту (Fe, Ni, Co)3P (Ширінбекова, Андреєв, 2018а, 2018б, 
2018в). Звітрілі ділянки у матриці камаситу характеризуються типовою концентрично-
зональною будовою, обумовленою натічними ниркоподібними агрегатами гідроксидів 
заліза. Вони містять у середньому (19 ан., у дужках – межі), мас. %: Fe2O3 – 71,5 (66,7-
80,4); NiO – 5,41 (3,09-7,21); СоО – 0,87 (0,42-1,24); Cr2O3 – 0,01 (0,0-0,10); P2O5 – 0,14 
(0,0-0,43); SiO2 – 0,81 (0,51-1,66); Al2O3 – 0,19 (0,0-1,04); SO3 – 0,11 (0,0-0,48); MgO – 
0,09 (0,0-0,54); CaO – 0,18 (0,02-0,29); K2O – 0,04 (0,0-0,21); Na2O – 0,18 (0,0-1,01); TiO2 
– 0,05 (0,0-0,20); Cl – 0,03 (0,0-0,16); сума – 79,7 (77,9-87,6). У звітрілій матриці 
камаситу знайдено слюдистий мінерал, імовірно, селадоніт 
K(Mg,Fe2+)Fe3+(Si4O10)(OH)2. Серед корозійних продуктів пластинки теніту був 
виявлений гібсит Al(OH)3. Процес вивітрювання нікелистого заліза і фосфідів 
супроводжувався міграцією низки елементів, а саме, винесенням Fe, Ni, P із 
метеоритних мінералів, натомість, привнесенням ОН–, Si, Mg, Al, Ca, Na, S, K, Cl із 
природного середовища. Суцільно звітріла речовина стає мало інформативною 
стосовно доземних процесів утворення й еволюції метеорита Каалі (Ширінбекова, 
Андреєв, 2018в). 

Діагностовано тонкодисперсний гетит α-FeOOH – в октаедриті Сіхоте-Алінь, 
маггеміт γ-Fe2O3 – в атакситі Чінге (IVB-D, знахідка 1912 р., Тува, РФ) (Іваницький та 
ін., 2014). Знахідка радіально-голчастих агрегатів Cl-вмісного акаганеїту β-FeO(OH,Cl) 
з підвищеним вмістом хлору до ~ 5 мас. % свідчить про локальну активну корозію фази 
камаситу на поверхні звітрілого зразка атакситу Чінге (Ширінбекова, Семененко, 2006). 

Мікроскопічні критерії деградації речовини звичайних хондритів пов’язані із 
пріоритетною корозією і заміщенням зерен нікелистого заліза, головно камаситу і 
плеситу, а також теніту, меншою мірою троїліту, розвитком оксидних жил і прожилків 
у речовині хондритів, подекуди зі змінами силікатів, які звітрюються в останню чергу. 
На основі оптично-мікроскопічних ефектів вивітрювання у полірованих шліфах нами 
класифіковано за стадією вивітрювання 27 звичайних хондритів із метеоритної колекції 
ННПМ НАНУ (Ширінбекова, 2008; Ширінбекова, 2019), згідно зі шкалою 
вивітрювання звичайних хондритів (Wlotzka, 1993). 

Локальні іржаві плями на поверхневі відколів світлого різновиду хондрита 
Челябінськ (LL5) (Гіріч та ін., 2015; Кичань та ін., 2015) за хімічним складом 
відповідають тонкому агрегату оксидів і оксигідроксидів заліза, подібних за 
морфологією до продуктів корозії залізних метеоритів Сіхоте-Алінь і Чінге (Іваницький 
та ін., 2014; Ширінбекова, 2016а; Ширінбекова, Семененко, 2006). Вважаємо, що 
прискорене початкове звітрювання метеорита відразу після падіння було зумовлене 
пріоритетним окисненням нікелистого заліза за природних умов (Ширінбекова, Кичань, 
2019). 

Екзогенні зміни 11 звичайних хондритів пов’язані з ударно-метаморфічними 
перетвореннями їхньої речовини. Встановлено пряму кореляцію між ударним тиском та 
стадією вивітрювання хондритів (Кичань, Ширінбекова, 2019). 

Звітрювання паласитів (PMG) Брагін (знахідка, 1810 р., Білорусь), Красноярськ 
(знахідка 1749 р., РФ) і Омолон (падіння 1981 р., РФ) пов’язане з окисненням Fe-Ni 
каркасу та наявністю ударно-метаморфічних структур у мінеральній речовині 
(Семененко та ін., 2008; Ширінбекова, 2016а, 2016б).  

Тонкі продукти вивітрювання, які були виявлені на електронно-мікроскопічному 
рівні у зразках метеоритів усіх типів, класифіковано на три морфологічні різновиди: 
площинний, ізометричний, видовжений (Ширінбекова, 2016а). Вони характеризують 
просторове розміщення і особливості морфології екзогенних мінералів метеоритів. 
Найбільше розповсюджені фази оксидів і оксигідроксидів заліза представлені 
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дисперсними сумішами і тонкими кристалічними агрегатами. Менше поширилися 
вторинні сульфіди міді, у незначній кількості наявні глинисті мінерали. 

Екзогенне кристалоутворення реалізується переважно у нано- і мікрометровому 
діапазоні у мікропорожнинах звітрілих метеоритних зразків (рис. 1). Субмікрометрові 
розміри кристалів забезпечують їхню підвищену адсорбційну здатність, що сприяє 
подальшому окисненню метеоритної речовини у земних умовах (Ширінбекова, 2016а). 

 
Рисунок 1. Складний агрегат нано- і 
мікрометрових зерен екзогенних 
мінералів на поверхні зерна олівіну з 
паласиту Омолон. Зображення у 
вторинних електронах (SEI). 

 

 
Висновки. Таким чином, до критеріїв деградації речовини метеоритів у земних 

умовах належать зміни їхніх первинних структурних, мінералогічних і хімічних 
характеристик та ознаки екзогенного мінералоутворення, які проявляються на макро- і 
мікроскопічному рівнях. Виявлено зв'язок між критеріями деградації та внутрішніми 
(вміст і структура нікелистого заліза, концентрація Ni у (Fe,Ni)-металі) і зовнішніми 
(умови знаходження метеоритів у земному середовищі) факторами вивітрювання 
метеоритів. Завдяки переважному розвитку інертних корозійних фаз уповільнюється 
звітрювання і деградація досліджених метеоритів, що сприяє довготривалому 
зберіганню метеоритних зразків із колекції ННПМ НАНУ за лабораторних та музейних 
умов. 
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GEOCHEMICAL MODELING OF THE CONTINENTAL CRUST AND ITS KEY 
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On the basis of Geological depositarium developed for Ukrainian Shield two different types 
of geochemical models were considered. First type includes the models of the magmatic 
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systems formation and their further evolution up to magmatic-hydrothermal ore-forming 
stage. Second type is represented by the models designed for the geochemical evolution of 
the system continental crust – depleted mantle reservoir. Models of both types utilize whole-
rock as well as ubiquitous accessory minerals (UAM: zircon, apatite, monazite etc.) 
geochemical data. Results of their preliminary realization on the example of Precambrian 
Korosten Pluton and regional-scale heavy mineral drainage samples confirm effectiveness 
of the Geological Depository as a tool for geochemical modeling.  
 
ГЕОХІМІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕВОЛЮЦІЇ КОНТИНЕНТАЛЬНОЇ КОРИ ТА 
ЇЇ ПРОВІДНИХ МАГМАТИЧНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ ГЕОЛОГІЧНОГО 

ДЕПОЗИТАРІЮ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА  
 

Шнюков С.Є., Лазарева І.І., Андреєв О.В., Митрохин О.В., Алексієнко А.Г. 
 

Introduction. Geological depositarium of Ukrainian Shield has neen developed. Its 
material component (eological samples) compactness is obtained by improved material 
storage, unconditional storage of all collected material is rejected in favor of orientation of 
Depository towards selected “key” rock types of the region. For instance, as “key” rock 
complexes (geological objects) of northwestern part of Ukrainian Shield were used (Mitrokhin 
et al., 2015; Mitrokhin et al., 2017; Shumlyanskyy et al., 2017): (1) the most differentiated 
magmatic complex of activation stage – Korosten pluton; (2) products of regional alluvial and 
glacial drainage of corresponding geoblocks. Specialized database of the Depository contains 
whole-rock as well as ubiquitous accessory minerals (UAM: zircon, apatite, monazite etc.) 
geochemical data (major and trace elements). This representative database (Gavryliv et al., 
2017) is targeted on complex petrological-geochemical modelling of Earth Crust and 
magmatic systems with following evaluation of its ore-generating potential (Fig. 1).  

Results and interpretation. Geochemical models of two different types were 
considered. First type includes the models of the magmatic systems formation and their 
further evolution up to magmatic-hydrothermal ore-forming stage. Second type is represented 
by the models designed for the geochemical evolution of the system continental crust — 
depleted mantle reservoir.  

Proposed models of the first type (Shnyukov and Lazareva, 2017; Shnyukov et al 2018; 
Lazareva et al., 2018; Gavryliv et al 2016) are based on a set of equations for trace element 
behaviour during the melt crystallization/partial melting (Rayleigh – Neumann – Ryabchikov 
– Shaw et al.) and UAM’s solubility equations (Watson – Harrison – Montel), which are 
mainly used to derive the model evaluation of the temperature (Tmodel) and fluid regime of the 
magmatic system from the whole-rock geochemical data. Furthermore, such models include 
principally new components: (1) specially calibrated ZrnAp

YKln  vs. 1/T(K) dependence with 

the equation for the inverse problem solution ( Zrn
Y

Ap
Y

ZrnAp
Y / K CC=  ; CF, CL = Y content in 

coexistent apatite and zircon respectively) which allows to verify obtained Tmodel values (key 
input parameter for most of calculations), (2) equations for calculation of the fluid/melt 
distribution coefficient (KF/L = CF/CL; CF, CL = element content in the fluid and melt 
respectively) and the model element composition of the hydrothermaly altered rocks, (3) 
procedures for determination of the initial magma source, estimation of the corresponding 
degree of partial melting and identification of comagmatic rock series, as well as evaluation of 
ore-generating potential of the system (Fig. 2). These constituents all togethter compose 
generalized geochemical model of the magmatic system. 
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Figure 1. Implementation map of complex petrological-geohemical modelling of Earth Crust 
and magmatic systems evolution followed by evaluation of their ore-generating potential 
 

Models of the second type (McCulloch & Bennett, 1994 as an example) are based on 
estimation of the growth rate of the continental crust at the expense of material extraction 
from the depleted mantle. This estimation is a key input parameter to account the evolving 
trace element compositions of the crust and depleted mantle assuming the partial melting 
process as a main mechanism for the mantle-to-crust element transfer. Current data on rate of 
crustal growth are based on real distribution of rocks and their Sm-Nd and U-Pb age 
determinations. Comparable and sometimes even more correct results can be derived from 
single-grain trace element geochemistry of UAM’s large detrital populations, which reflect 
provenance (age, composition and volume content of rocks widely distributed within the 
drained area/crustal block) (Shnyukov,. 2002, Shuji Rino et al., 2004; Belousova et al., 2010; 
Roberts and Spencer, 2015.). Authors suggest a fast and inexpensive method based on 
regional-scale heavy mineral sampling (Shnyukov, 2002 etc.). Method includes following 
main tools: (1) milliprobe X-ray fluorescence analysis (XRF-MP/SG) for trace element (Hf, 
Y, Th, U, Pb, Sr etc.) single-grain determination (Shnyukov et al., 2002; Andreev 2016 etc.), 
(2) modified version of “total lead” method for zircon and monazite single grains approximate 
age dating, (3) discriminant diagrams for parent rocks identification based on zircon and 
apatite trace element composition. Application of the proposed method to crustal history 
reconstruction and monitoring of the geological/metallogenic events (kimberlites, alkaline 
rocks, carbonatites etc.) within the southern part of the Ukrainian Shield and other regions 
confirms its effectiveness. In order to be used in a routine practice method requires a great 
number of single-grain trace element analyses. XRF-MP/SG technique enables to do it 
considerably faster and cheaper than other analytical techniques. Obtainment of more 
complete trace element data and improvement of single-grain age determinations accuracy 
requires complementation of XRF-MP/SG with LA-ICP-MS on the final research stage.  
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Figure 2. Total elementwise magmatic fluid resource as a criterion for the maximum extent of 
potential mineralization evaluation (the total resource of Be was evaluated for stoichiometry 
of genthelvite). Black-filled bars correspond the elements which industrial mineralization 
presence is confirmed by geological exploration works 
 

Conclusions. Both types of the models are closely interconnected. Determination of the 
initial magma source and estimation of corresponding degree of partial melting in models of 
the first type create a need for information on evolving element content in crust and mantle 
(input parameter). These data can be derived from the models of the second type. Final 
geochemical models of the magmatic systems allow to predict composition of the restite and 
cumulative rocks within magma sources and magma chambers respectively, as well as their 
physical properties. Such potential of geochemical modelling may be regarded as a basis for 
their integration in various geophysical models.  

Acknowledgements. This work was supported by the Scientific Research Department 
of the Taras Shevchenko National University of Kiev throughout grants 0195U004122, 
0195U004123, 0197U003159 and 0116U004784. Important samples for geochemical data set 
formation were contributed by A.I. Belous and E.A. Khlon with aid of E.L. Docenko. Authors 
really appreciate numerous consultations of V.G.Molyavko and O.V. Zinchenko, and are 
greatful to V.V. Zagorodny for the significant assistance in analytical research.  

 
References: 
 

Andreev, O. [2016] Determination of trace elements in single crystals of mica using XRF 
technique on example of biotite. In: Methods and objects of chemical analysis, 11 (1), 10-15. 
ISSN 1991-0290. (in Russian) 
Belousova, E.A., Kostitsyn, Y.A., Griffin, W.L. et al. [2010] The growth of the continental 
crust: constraints from zircon Hf-isotope data. In: Lithos, 119, 457-466.  
Gavryliv, L. Shnyukov, S., Lazareva, І.. [2016]: Geochemical behavior of major and trace 
elements during magma evolution process in Bodie Hills Volcanic Field, Nevada. In: 
Geoinformatics-2016. XV-th International Conference on Geoinformatocs – Theoretical and 



MinGeoIntegration XXI – 2020 

                                                        2325 вересня 2020 р., Київ, Україна 
 

82

AppliedAspects (May 10-13, 2016, Kiev, Ukraine). DOI: 10.3997/2214-4609.201600515 
Gavryliv, L. Shnyukov, S., Lazareva, I., Aleksieienko, A. [2017] Possible capabilities of 
existing analytical databanks use in modelling of geochemicalprocesses. In: 16th EAGE 
InternationalConference on Geoinformatics. Theoretical and Applied Aspects, 15-17 May 
2017, Kyiv, Ukraine. DOI:10.3997/2214-4609.201701842. 
Lazareva, I., Shnyukov, S., Aleksieienko, A., Gavryliv, L. [2018] Ore-bearing metasomatites 
of Perga area and Korosten pluton granitoids (Ukrainian shield): genetic relations on the basis 
of geochemical modelling. Visnyk KNU. Geology, 82, 66-79. 
McCulloch M.T., Bennett V.C. [1994] Progressive growth of the Earth’s continental crust and 
depleted mantle: Geochemical constraints. In: Geochim. et Cosmochim. Acta, 58 (21), 4717-
4738.  
Mitrokhin, О. Mitrokhina, T., Vishnevska, E., Kirienko, O., Petrenko, O., Andreev, O. [2015] 
Chemistry of major elements as an indicator during geological research and correlation of 
intrusive bodies of Ukrainian Shield. In: Mineralogical Review, 65 (1), 76–83.  (in Ukraine) 
Mitrokhin, О., Shumlyanskyy, L., Vishnevska, E., Omelthenko, A., Mytrohina, T. [2017] 
Geochemical typification of basic dykes of Ingul and Volun blocks of Ukrainian Shield. In: 
Geochemistry and ore formation, .38, 50-57. (in Russian) 
Roberts, N.M.W., Spencer, C.J. [2015] The zircon archive of continent formation through 
time. In: Roberts, N.M.W. Continent formation through time. Geological Society of London, 
197-225. 
Shnyukov, S.E. [2002] Geochemical models of magmatic systems and Earth’s crust 
evolution: potential source of petrophysical and ore-genetical information. In: Geophysical 
journal (Ukraine), 24 (6), 201-219. (in Russian) 
Shnyukov, S.E., Andreev, A.V., Belousova, E.A., Savenok, S.P. [2002] X-ray fluorescence 
milliprobe analysis in geochemistry of accessory minerals: research potential in comparison 
with high spatial resolution analytical methods. In: Mineralogical Journal (Ukraine), 24, 1, 
80-95. (in Russian) 
Shnyukov, S, Lazareva, I. [2017] Distribution of yttrium and some other trace elements in 
wide-spread accessory mineral assembleges: temperature dependence and its application in 
geochemical modeling. Visnyk KNU. Geology, 77, 13-27 
Shnyukov, S., Lazareva, I., Zinchenko, О., Khlon, E., Gavryliv, L., Aleksieienko, A. [2018] 
Geochemical model of precambrian granitoid magmatic evolution in the Korosten Pluton 
(Ukrainian Shield): petrogenetic aspects and genesis of complex ore mineralization in 
metasomatic zones. Visnyk KNU. Geology, 81. 
Shuji Rino, Tsuyoshi Komiya, B.F. Windley et al. [2004] Major episodic increases of 
continental crustal growth determined from zircon ages of river sands: implications for mantle 
overturns in the Early Precambrian. In: Physics of the Earth and Planetary Interiors, 146, 369-
394. 
Shumlyanskyy, L., Hawkersworth, C., Billstrom, K., Bogdanova, S., Mytrokhyn, O., Bilan, 
O. [2017] The origin of Palaeoproterozoic AMCG comlexes of Ukrainian Shield: New U-Pb 
ages and Hf isotopes in zircon. In: Precambrian Research. 292, 216-239. DOI: 
10.1016/j.precamres.2017.02.009 
 
 
 
 
 
 
 
 



MinGeoIntegration XXI – 2020 

                                                        2325 вересня 2020 р., Київ, Україна 
 

83

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ЧАСТОТНО-РЕЗОНАНСНОЙ 
ОБРАБОТКИ СПУТНИКОВЫХ СНИМКОВ И ФОТОСНИМКОВ ДЛЯ 
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When processing images of the Sun, signals are recorded from all chemical elements 
known on Earth, many groups of sedimentary and igneous rocks, hydrocarbons, coal, and 
diamonds. On the surveyed planets and satellites of the solar system, responses from all 
chemical elements known on Earth are not recorded. The maximum number of registered 
elements is 26). There is no oxygen among the fixed elements! On the satellites of the 
known planets of the solar system, fewer chemical elements are recorded than on the 
planets themselves. Frequency-resonance technology of satellite images and photo images 
processing can be used to conduct detailed studies on planets and satellites of the solar 
system in the framework of large scientific projects to study them. 
 

USE OF FREQUENCY-RESONANCE TECHNOLOGY OF SATELLITE IMAGES 
AND PHOTOS IMAGES PROCESSING FOR PLANETS AND SATELLITES OF THE 

SOLAR SYSTEM STUDYING 
 

Yakymchuk N.A., Korchagin I.N. 
 
Введение. Апробированная технология частотно-резонансной обработки 

спутниковых снимков и фотоснимков (Якимчук и др., 2019; Якимчук, Корчагин, 2019)  
предоставляет возможность проводить экспериментальные исследования с целью 
изучения особенностей строения различных объектов Солнечной системы и дальнего 
космоса. На настоящий момент накоплен значительный объем данных дистанционного 
зондирования планет и спутников Солнечной системы с космических аппаратов и 
телескопов. Изучение внутреннего строения планет и спутников Солнечной системы по 
результатам обработки снимков и фотоснимков может предоставить дополнительную 
информацию для понимания особенностей геологической эволюции Земли и процессов 
формирования различных структурно-тектонических элементов планеты. Ниже 
приводятся материалы проведенных экспериментальных работ рекогносцировочного 
характера на некоторых планетах и спутниках Солнечной системы. 

Методы исследований. Экспериментальные исследования на участках 
обследования проведены с использованием методов частотно-резонансной обработки и 
декодирования спутниковых снимков и фотоснимков, вертикального сканирования 
(зондирования) разреза с целью определения (оценки) глубин залегания и мощностей 
различных комплексов пород и искомых полезных ископаемых, а также методики 
интегральной оценки перспектив нефтегазоносности (рудоносности) локальных 
участков и крупных блоков (Якимчук и др., 2019; Якимчук, Корчагин, 2019). В основу 
этих методов положен частотно-резонансный принцип регистрации полезных сигналов. 
Важными компонентами в использованных модификациях прямопоисковых методов 
являются базы (наборы, коллекции) химических элементов, минералов, образцов нефти 
и конденсата, а также осадочных, магматических и метаморфических пород, 
резонансные частоты которых используются в процессе обработки спутниковых 
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снимков и фотоснимков. Коллекция образцов нефти в базе включает 117 экземпляров, 
газоконденсата – 15 образцов. База осадочных пород состоит из 10 групп, а коллекция 
фотоснимков магматических и метаморфических пород  включает 15 групп (Якимчук и 
др., 2019). Фотографии используемых наборов образцов пород заимствованы из 
электронного документа на сайте http://rockref.vsegei.ru/petro/.  

Обследование вулканических комплексов на Марсе. На рис. 1а показан 
спутниковый снимок Марса со светлым пятном на северном полюсе. При частотно-
резонансной обработке всего снимка планеты зарегистрированы отклики от 7 
(известняки) и 11 (соль) групп осадочных пород, а также 6 (базальты), 7 и 11 групп 
магматических пород. В процессе обработки фрагмента снимка со светлым пятном 
(прямоугольный контур) получены сигналы от соли. Дополнительно здесь также 
зарегистрированы отклики на частотах натрия (сильный) и хлора.  

В документе (Two…) приводится спутниковый снимок поверхности Марса от 
северного полюса до южного, полученный со спутника ЕКА «Mars Express». На рис. 1 
б-д показаны некоторые фрагменты этого снимка, частотно-резонансная обработка 
которых была проведена отдельно. 

Локальный участок с вулканом (рис. 1б). При обработке снимка зафиксированы 
отклики только от водорода и 6-ой группы магматических пород (базальты).  

Корень базальтового вулкана определен на глубине 450 км; при сканировании с 
поверхности с шагом 10 см сигналы от базальтов начали фиксироваться с 9 м. Сигналы 
от водорода также начали регистрироваться с 9 м, отклики прослежены до 500 км. 

На поверхности 9 м из верхней части разреза получены сигналы от 7-ой группы 
осадочных пород (известняки). При сканировании разреза с поверхности с шагом 5 мм 
отклики от этих пород получены из интервала глубин 20 см – 9.05 м. 

Участок с вулканом осадочных пород (рис. 1в). При обработке фрагмента снимка 
получены отклики от 7-ой группы осадочных пород (известняки) и базальтов. 

В процессе работ получены отклики от следующих образцов известняков 1) 
ракушечного, 2) с острокодами, 3) тентакулитового, 4) фораминиферового. 

 
Рисунок 1. Спутниковые снимки планеты Марс (а) и отдельных ее фрагментов (б-д) 

 
В перечисленных образцах известняков установлено присутствие следующих 

химических элементов: 1) ракушечный – хлор, литий, бериллий, аргон, германий, 
мышьяк, селен, бром, бор, азот, натрий; 2) с острокодами – хлор, литий, бериллий, 
аргон, медь, ванадий, натрий; 3) тентакулитовый – калий, скандий, германий, мышьяк, 
селен, бром, бор, азот, натрий; 4) фораминиферовый – хлор, железо, кобальт, литий, 
бериллий, аргон, никель, скандий, натрий. 

Фрагмент снимка северного полюса (рис. 1г). В процессе обработки этого 
фрагмента снимка получены отклики от соли, 7, 9 и 10 групп осадочных пород, а также 
6, 7, 17 и 18 групп магматических. 

Дополнительно зарегистрированы также сигналы от следующих образцов 
различных групп пород: 1) 9 группа (мергели) – 121, 122; 2) 10 группа (кремнистые 
породы) – 140, 141; 3) 6-ая группа магматических пород (базальты) – 95, 96-100, 109-
113; 4) 7-ая группа магматических – 134, 135, 137, 137, 138, 139, 140. 

Корень соляного вулкана определен на глубине 494.500 км. 

http://rockref.vsegei.ru/petro/
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Фрагмент снимка южного полюса (рис. 7д). Фиксацией откликов от соли на 
различных поверхностях корень соляного вулкана определен на глубине 696.174 км. 

Определение типов пород на объектах Солнечной системы. На рис. 2 
представлены снимки известных планет и спутников Солнечной системы (Сонячна…). 
В процессе проведения экспериментальных работ рекогносцировочного характера 
акцент делался на «обнаружение» на объектах обследования известных (хорошо 
изученных) на Земле типов пород. На всех показанных на рис. 2 объектах при 
проведении частотно-резонансной обработки снимков осуществлялась регистрация 
откликов на резонансных частотах углеводородов (нефти, конденсата и газа), янтаря,  
горючего сланца, брекчии аргиллитовой, породы газогидратов, газогидратов, льда, 
угля, антрацита, водорода, воды, мертвой воды, бурого угля, железной руды, соли 
натрий-хлористой, соли калий-магниевой, осадочных пород 1-10 групп и 
магматических пород 1-18 групп.  

Солнце. При обработке спутникового снимка Солнца получены отклики на 
частотах соли, 1-10 групп осадочных пород и 1-11 групп магматических пород.  

Зарегистрированы также сигналы от нефти, конденсата, газа, янтаря, угля, 
антрацита, водорода, воды, железной руды, соли натрий-хлористой, соли калий-
магниевой и алмазов. 

Юпитер.  В процессе обработки снимка планеты получены сигналы только от 
водорода, 7-ой группы осадочных пород (карбонаты, известняки) и 6-ой группы 
магматических пород (базальты).  

Сатурн. Получены отклики на частотах водорода, известняков и базальтов. 

 
Рисунок 2. Спутниковые снимки и 
фотоснимки известных объектов 

Солнечной системы [3] 

Рисунок 3. Спутниковый снимок Моря 
Дождей на Луне [2] 

 
Уран. Зарегистрированы сигналы от водорода, известняков и базальтов (слабые). 
Нептун. Снова получены отклики от водорода, известняков и базальтов (слабые). 
Венера. При обработке спутникового снимка планеты зафиксированы отклики на 

частотах водорода, соли, 7, 9 и 10 групп осадочных пород и 6, 7 (сильный), 11 (с 
задержкой), 17, 18  групп магматических пород. Отметим, что породы 17-18 групп 
фиксируются на планетах и спутниках планет с горными системами. 

Марс. На планете зарегистрированы отклики на частотах водорода, соли, 7, 9 и 10 
групп осадочных пород и 6, 7, 17, 18 групп магматических пород. 

Ганимед. Зарегистрированы сигналы от водорода, известняков и базальтов. 
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Сатурн (второй снимок). При обработке второго снимка этой планеты снова 
получены отклики на частотах водорода, известняков и базальтов (как и от первого). 
Второй снимок обработан с целью верификации полученных ранее результатов. 

Меркурий. В процессе частотно-резонансной обработки снимка планеты 
получены отклики на частотах нефти, водорода, соли, известняков и базальтов. 

Каллисто. От спутника Юпитера получены сигналы водорода и базальтов. 
Галилео. От спутника Юпитера получены сигналы водорода и базальтов. 
Луна. При обработке снимка спутника Земли зарегистрированы отклики от 

водорода (интенсивный), соли, 7, 9 и 10 групп осадочных пород и 6, 7, 11, 17 и 18  
групп магматических пород. Сигналы от алмазов не получены. 

Европа. Получены сигналы на частотах водорода и базальтов. 
Титан. Зарегистрированы отклики известняков, водорода и базальтов. 
Море Дождей на Луне. На рис. 3 представлен спутниковый снимок Моря Дождей 

на Луне (Місячне…), три локальных фрагмента которого обработаны с использованием 
частотно-резонансной технологии. 

В пределах первого фрагмента (центр) зафиксированы отклики от 10-й группы 
осадочных (кремнистых) пород. При дополнительных экспериментах с отдельными 
образцами этой группы пород получены сигналы на частотах лидита и фтанита. 

При обработке второго фрагмента (горная гряда в правой части) зафиксированы 
сигналы от 9-й группы осадочных пород (мергели) и аспидных сланцев. 

В контуре вулканической постройки (нижний фрагмент снимка) получены 
сигналы от 9-й группы осадочных пород (мергели). 

Заключение. Проведенные исследования показали принципиальную 
возможность использования данных дистанционного зондирования планет и спутников 
Солнечной системы (снимков со спутников, посадочных модулей и телескопов) для 
изучения внутреннего строения объектов исследования, и состава присутствующих на 
них пород, минералов и химических элементов. Полученные результаты 
экспериментальных работ позволяют констатировать следующее. 

1. При  обработке снимков Солнца регистрируются сигналы от всех известных на 
Земле химических элементов, многих групп осадочных и магматических пород, 
углеводородов, угля, алмазов. 

2. На обследованных планетах и спутниках Солнечной системы не 
регистрируются отклики от всех химических элементов, известных на Земле. 
Максимальное количество регистрируемых элементов – 26. Среди фиксируемых 
элементов нет кислорода! 

3. На спутниках известных планет Солнечной системы регистрируется меньше 
химических элементов, чем на самих планетах. 

В заключение отметим, что частотно-резонансная технология обработки 
спутниковых снимков и фотоснимков может быть использована для проведения 
детальных исследований на планетах и спутниках Солнечной системы в рамках 
крупных научных проектов их изучения. 
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Two new images show Mars’ icy poles and pockmarked surface. 
https://www.digitaltrends.com/cool-tech/mars-esa-images-poles/ 
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The results of approbation of frequency-resonance methods of satellite images and photo 
images processing at the ten largest gold deposits in the world are presented. All explored 
deposits are located within young granite volcanoes with roots at a depth of 470 km. Within 
the limits of only old granite volcanoes with roots at a depth of 996 km, responses at gold 
frequencies were not recorded even once. The results of the experimental reconnaissance 
studies carried out at known gold deposits replenish the existing base of the surveyed 
structures and mineral deposits in various regions of the world. The materials of research 
and experiments, accumulated in this database, will make it possible in the future to 
formulate statistically well grounded recommendations of a methodological nature the for 
combustible and ore minerals searching. 
 

FEATURES OF THE DEEP STRUCTURE OF LARGEST GOLD DEPOSITS BY 
RESULTS OF FREQUENCY-RESONANCE PROCESSING OF THE PITS  

PHOTO-IMAGES 
 

Yakymchuk N.A., Korchagin I.N., Drogitskaya G.M. 
 
Введение. Исследования в Украинской морской антарктической экспедиции 2018 

г. (Якимчук и др., 2019) продемонстрировали работоспособность, в реальных условиях, 
мобильных и мало-затратных методов частотно-резонансной обработки спутниковых 
снимков и фотоснимков в комбинации с данными зондирования из борта судна «Море 
Содружества», а также целесообразность их применения для изучения глубинного 
строения Земли и поисков полезных ископаемых. В 2019-2020 гг. целенаправленно 
продолжалась апробация этих методов при решении различных геолого-геофизических 
задач. В настоящем докладе представлены результаты апробации мобильных методов 
на крупнейших месторождениях золота в мире.  

Методы исследований. Экспериментальные исследования на участках 
обследования проведены с использованием методов частотно-резонансной обработки и 
декодирования спутниковых снимков и фотоснимков, вертикального сканирования 
(зондирования) разреза с целью определения (оценки) глубин залегания и мощностей 
различных комплексов пород и искомых полезных ископаемых, а также методики 
интегральной оценки перспектив нефтегазоносности (рудоносности) локальных 
участков и крупных блоков (Якимчук и др., 2019; Якимчук, Корчагин, 2019). В основу 

https://www.digitaltrends.com/cool-tech/mars-esa-images-poles/
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этих методов положен частотно-резонансный принцип регистрации полезных сигналов. 
Важными компонентами в использованных модификациях прямопоисковых методов 
являются базы (наборы, коллекции) химических элементов, минералов, образцов нефти 
и конденсата, а также осадочных, магматических и метаморфических пород, 
резонансные частоты которых используются в процессе обработки спутниковых 
снимков и фотоснимков. Фотографии используемых наборов образцов осадочных, 
метаморфических и магматических пород заимствованы с сайта 
http://rockref.vsegei.ru/petro/.  

Результаты исследований. В документе на сайте (Десять…) представлена 
информация о 10-ти наиболее крупных месторождениях золота в мире (в том числе и 
фотографии карьеров) (рис. 1). На начальном этапе экспериментов исследования 
рекогносцировочного характера проведены на двух месторождениях: Boddington 
(Австралия) и Мурунтау (Узбекистан). На последующих этапах работ выполнен 
небольшой объем измерений на восьми других месторождениях. 

Месторождение Boddington. При частотно-резонансной обработке фотографии 
карьера на месторождении (рис. 1) с поверхности зафиксированы отклики от 1-ой 
(граниты), 2 и 4 (слабый сигнал) групп магматических пород, сигналы от осадочных 
пород отсутствовали. Фиксацией откликов от гранитов на различных глубинах (50,  
450,  550, 520, 500, 470 км) корень гранитного вулкана установлен на глубине 470 км. 

При обработке снимка получены отклики от образцов «молодых» гранитов, от 
«старых» сигналы не получены. Сканированием разреза с поверхности, шаг 10 см 
отклики от золота получены из следующих интервалов: 1) 50-86 м,  2) 93-134 м; 3) 187-
(сильный)-258 м, переход на шаг 50 см, 4) 450-765 м, далее сканирование не 
проводилось. Сигналы от золота из нижней части разреза получены также на 
поверхностях 1000, 2000 и 2500 м, на поверхностях 2600 и 3000 м отклики уже 
отсутствовали. Можно предположить, что нижняя граница золоторудного оруденения 
расположена в интервале глубин 2500-2600 м. 

Месторождение Лихир (Lihir). При обработке фотоснимка карьера на 
месторождении (рис. 1) с поверхности зафиксированы отклики от 1 (граниты), 2, 3, 4, 5 
(слабый) групп магматических пород, от осадочных пород сигналы не получены. 

Фиксацией откликов на различных глубинах корень гранитного вулкана 
определен на глубине 470 км. Сигналы от золота из гранитов зарегистрированы с 
поверхности, а также на глубине 59 км, на поверхности 59.1 км отклики уже 
отсутствовали.  На поверхности 59 км получены также сигналы от мертвой воды. 

Сканированием разреза с поверхности, шаг 10 см отклики на частотах золота 
получены из интервалов: 1) 18-39 м,   2) 59-73 м,  3) 110-(175-интенсивный)-305 м,  
переход на шаг 50 см, с  2222 м  шаг 10 см, 4) 2335-(2410- интенсивный)-2507 м,  на 
шаг 1 м, с 3 км – 5 м,  с 5 км – 10 м, 5) 6100-14700 м (до 15 км прослежено). 

Месторождение Пеньяскинто (Peñasquinto). С поверхности при обработке 
фотоснимка карьера (рис. 1) зарегистрированы отклики от золота, воды глубинной и 
мертвой, сигналы от нефти, конденсата и газа отсутствовали. 

Отклики от золота из гранитов зафиксированы с поверхности, а также на глубине 
59 км, на поверхности 60 км сигналы не получены. 

Фиксацией откликов на различных глубинах (50, 150, 450, 550, 470 км) корень 
гранитного вулкана определен на глубине 470 км. 

Сканированием разреза с поверхности, шаг 10 см отклики от золота получены из 
следующих интервалов: 1) 32-70 м, 2) 130-(интенсивный-150)(210 – очень 
интенсивный)-268 м;  шаг 5 м с 300 м,  3) 730-1020 м,  4) 1100-(1430- интенсивный -
1570) -2400 м,  с 2.5 км – шаг 5 м, 5) 6000-7550 м  (до  10  км прослежено). 

Месторождение Карлин (Carlin). При обработке фотоснимка карьера  (рис. 1) с 
поверхности получены отклики от золота, воды глубинной и мертвой; сигналы от 
водорода, УВ, соли натрий-хлористой и соли калий-магниевой отсутствовали. 

http://rockref.vsegei.ru/petro/
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Зарегистрированы отклики от 1, 2, 3 (слабый), 5 групп магматических пород, от 
осадочных сигналы не получены. 

Фиксацией откликов на различных глубинах (50, 150, 450, 550, 470 км) корень 
гранитного вулкана определен на глубине 470 км. 

Сканированием разреза с поверхности, шаг 10 см отклики от золота из гранитов 
получены из следующих интервалов: 1) 65-198 м,  2) 265-(303- интенсивный)-390 м; 3) 
515-(540- интенсивный)-612 м;  на шаг 50 см с 650 м, 1 м с 1 км,  с 2 км - 5 м, 4) 2500-
3100 м,  5) 10500- 14000 м, 6) 14700-15400 м (далее не прослежено). 

На поверхности 59 км отклики от золота из гранитов зафиксированы. 
Месторождение Янакоча 

(Yanacocha). Сигналы золота из 
гранитов зарегистрированы. С 
поверхности получены отклики от 
воды глубинной и мертвой, золота и 1, 
2, 3, 4, 5 групп магматических пород. 
Сигналы от осадочных пород, 
водорода, и солей не получены. На 
поверхности 59 км получены сигналы 
от золота и мертвой воды  из 
гранитов. Корень гранитного вулкана 
определен на глубине 470 км. 

Сканированием фрагмента 
фтографии карьера, обозначенного на 
рисунке прямоугольником, с шагом 10 
см отклики от золота из гранитов 
получены из следующих интервалов: 
1) 22-75 м,  2) 87-191 м,  3) 260-607 м,  
с 700 на шаг 50 см, с 2 км – 1 м 
(дальше не прослежено). 

Месторождение Пуэбло Вьехо 
(Pueblo Viejo). Проведена обработка 
фрагмента фотографии карьера в 
прямоугольнике. На поверхности 59 
км получены отклики от золота из 
гранитов, а также мертвой воды.  

Фиксацией откликов на 
различных глубинах (50, 150, 450, 550, 
470 км) корень гранитного вулкана 
определен на глубине 470 км. 

Сканированием фрагмента 
фтографии карьера с поверхности, с 
шагом 10 см отклики от золота из 

гранитов получены из следующих интервалов: 1) 15-78 м,  2) 110-193 м,  3) 232-265 м,  
4) 291-(350-интенсивный)-460 м; с 500 м, шаг 50 см, с 1 км 1 м, 5) 1125-(1550- 
интенсивный -1600 )-2150 м (дальше не прослежено). 

Месторождение Кортес (Cortez). Обработан фрагмент фотографии карьера в 
прямоугольном контуре. С поверхности зарегистрированы отклики от золота, воды 
глубинной и мертвой, а также 1-5 групп магматических пород. Сигналы от 
углеводородов и осадочных пород не получены. Корень гранитного вулкана определен 
на глубине 470 км. Отклики от золота зафиксированы на поверхностях 59 км. 

Сканированием разреза, шаг 10 см отклики от золота получены из интервалов: 1) 
27-(90 - 210- интенсивный)-247 м; с 400 м шаг 50 см (до 1 км прослежено). 

Рисунок 1. Фотоснимки с карьеров наиболее 
крупных месторождений золота в мире 
(Десять…). Цифра обозначает место 
месторождения по запасам золота 
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Месторождение Голдстрайк (Goldstrike). Обработан фрагмент карьера в 
прямоугольном контуре. С поверхности зарегистрированы отклики от золота, воды 
глубинной и мертвой, а также 1-4 групп магматических пород. Сигналы от водорода, 
углеводородов и осадочных пород не получены. Корень гранитного вулкана определен 
на глубине 470 км. На поверхности 59 км получены отклики от золота из гранитов,. 

На 68 км получены отклики из гранитов от воды глубинной. 
Сканированием фрагмента карьера с поверхности, с шагом 10 см отклики от 

золота из гранитов получены из интервалов: 1) 20-105 м,  2) 210-376 м,  3) 448-(516- 
интенсивный -675)( 697- интенсивный -880)(909- интенсивный до 1150 интенсивный)-
1185 м,  с 1200 м, шаг 1 м, 4) 1440-2190 м, 5) 3770-3900 м (до 4 км прослежено). 

Месторождение Грасберг (Grasberg). Обработан фрагмент карьера в 
прямоугольном контуре. С поверхности зарегистрированы отклики от золота из 
гранитов, воды глубинной и мертвой, магматических пород 1 и 2 групп, а также от 
нефти и газа с большой задержкой. От осадочных пород сигналы не получены. Корень 
гранитного вулкана определен на глубине 470 км. На поверхности 59 км получены 
отклики от золота и мертвой воды, от УВ и глубинной воды сигналов не было. 

Сканированием фрагмента карьера с поверхности, с шагом 10 см отклики от 
золота получены из интервалов: 1) 16-104 м, 2) 225-283 м,  3) 403-( интенсивный -600)-
778 м; 4) 810-(950- интенсивный)-1132 м; с 1200, шаг 50 см (до 2000 м прослежено). 

Месторождение Мурунтау. В процессе частотно-резонансной обработки 
фотоснимка карьера (рис. 1) с поверхности зафиксированы отклики от 1 (граниты), 2 
групп магматических пород, сигналы от осадочных пород отсутствовали. 

Фиксацией откликов от гранитов на различных глубинах (50 , 450, 550, 650, 950, 
995, 996 км) корень гранитного вулкана установлен на глубине 996 км. На поверхности 
450 км зарегистрированы отклики от «молодых» и «старых» образцов гранитов. 

Сканированием разреза с поверхности, шаг 50 см отклики от золота получены из 
интервала: 1) 210- (400- интенсивный- 650)-780 м (далее сканирование не проводилось). 

Сигналы от золота из нижней части разреза получены также на поверхностях 
1000, 1800 и 1900 м, на глубине 2000 м отклики отсутствовали. На этом месторождении 
нижняя граница золоторудного оруденения расположена в интервале 1900-2000 м. 

Выводы и заключение. Проведенные экспериментальные исследования 
позволяют констатировать следующее. 

1. На месторождении Мурунтау установлено наличие «старого» и «молодого» 
гранитных вулканов с корнями на глубинах 470 и 996 км. Все девять других 
месторождений золота расположены в пределах «молодых» гранитных каналов 
(вулканов) с корнями на глубине 470 км.  

2. В документе (Десять…) информируется, что месторождение Мурунтау 
является самым крупным в мире по запасам золота. При частотно-резонансной 
обработке фотоснимка карьера этого месторождения зафиксированы очень 
интенсивные сигналы на частотах золота! 

3. Целесообразно обратить внимание и на такой факт, что отклики на 
резонансных частотах золота зафиксированы только в гранитных вулканах с корнями 
на глубине 470 км («молодых» вулканах).  

Результаты выполненных экспериментальных исследований 
рекогносцировочного характера на известных месторождениях золота пополняют 
имеющуюся базу обследованных структур и месторождений полезных ископаемых в 
различных регионах мира. Материалы исследований, накопленные в этой базе, 
позволят в дальнейшем сформулировать статистически обоснованные рекомендации 
методического характера для поисков горючих и рудных полезных ископаемых.  
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АПРОБАЦИЯ ЧАСТОТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ 
СПУТНИКОВЫХ СНИМКОВ НА ЛОКАЛЬНОМ УЧАСТКЕ УКРАИНСКОГО 
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The results of experimental studies using direct-prospecting methods of satellite images 
frequency-resonance processing in the area of "great" dike in Pobuzhie are presented. 
Within the surveyed area, the presence of volcanic structures filled with sedimentary and 
igneous rocks of various groups, including salt, was established. The forecasts of S.P. 
Ipatenko on the possibility of detecting industrial accumulations of hydrocarbons on the 
Ukrainian shield confirmed again. Signals from deep gold at the site were not recorded. In 
the southeastern part of the site, a basalt volcano was discovered and signals from 
hydrogen, as well as from water from basalts, were recorded. Within this fragment of the 
block, it is advisable to conduct detailed studies in order to localize a site promising for the 
hydrogen-enriched water detection. In general, the used low-cost direct-prospecting 
technology made it possible to obtain new information about the deep structure and 
minerals of the surveyed area. 
 

APPROBATION OF THE FREQUENCY-RESONANCE TECHNOLOGY OF 
SATELLITE IMAGES PROCESSING AT THE LOCAL AREA OF UKRAINIAN 

SHIELD IN VINNYTSA REGION 
 

Yakymchuk N.A., Korchagin I.N., Yanushkevich K.P. 
 
Введение. В статье (Ентин и др., 2019) представлены результаты геолого-

геофизических и геохимических исследований на крупном участке территории 
Теплицкого и Бершадского районов Винницкой области. С целью изучения 
особенностей глубинного строения этой площади в ее пределах проведены 
экспериментальные исследования с использованием мало-затратной прямопоисковой 

https://goldenfront.ru/articles/view/10-krupnejshih-zolotyh-mestorozhdenij-v-mire/
mailto:yakymchuk@gmail.com
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технологии (Якимчук и др., 2019). Материалы исследований анализируются в 
настоящем докладе. 

Методы исследований. Экспериментальные исследования на площади 
обследования проведены с использованием методов частотно-резонансной обработки и 
декодирования спутниковых снимков и фотоснимков, вертикального сканирования 
(зондирования) разреза с целью определения (оценки) глубин залегания и мощностей 
различных комплексов пород и искомых полезных ископаемых, а также методики 
интегральной оценки перспектив нефтегазоносности (рудоносности) локальных 
участков и крупных блоков. Особенности использованных мобильных прямопоисковых 
методов, а также результаты их апробации и практического применения 
охарактеризованы в (Якимчук и др., 2019; Якимчук, Корчагин, 2019а; 2019б; 2019в).  

Результаты исследований. С использованием графических иллюстраций из 
статьи (Ентин и др., 2019) для проведения экспериментов подготовлен спутниковый 
снимок участка обследования – рис. 1. 

При частотно-резонансной обработке снимка участка (рис. 1) с поверхности 
отклики на частотах золота не зафиксированы?! Не получены также сигналы от золота 
на поверхности 59 км! Это первая неожиданность. В статье (Ентин и др., 2019) 
приводится информация об обнаруженных ореолах золота геохимической съемкой! 

С поверхности зафиксированы 
сигналы от нефти, конденсата, газа, 
янтаря, горючего сланца, брекчии 
аргиллитовой, газогидратов, льда, угля, 
антрацита, воды глубинной и мертвой,  
бурого угля  (два типа), лонсдейлита, 
соли калий-магниевой и соли натрий-
хлористой. Это вторая неожиданность! 
Такие результаты свидетельствуют о 
наличии на этой площади глубинного 
вулкана осадочных пород (на УЩ!). 

Дальнейшие измерения 
подтвердили это: с поверхности 
зафиксированы отклики от 1-6 групп 
осадочных, а также 1-10 групп 
магматических. 

Фиксацией откликов от разных 
групп пород на различных глубинах 
определены глубины корней следующих 
вулканов: 1) 1-6 группа осадочных пород 
– 470 км; 2) граниты – 470 км; 3) соль – 

723 км; 4) 7-ая группа магматических (ультрамафических) пород – 723 км. 
Сигналы от золота из гранитов не получены с поверхности и на глубине 59 км. 
Отклики от нефти из гранитов и соли не зафиксированы, а из 2-ой группы 

осадочных пород зарегистрированы. Получены также сигналы от нефти из 7-ой группы 
магматических пород с поверхности, а также на глубине 57 км. 

Фиксацией откликов на различных глубинах установлено, что верхня кромка 
ультрамафических пород расположена в интервале глубин 4.7-4.8 км. 

На поверхности 4.7 км из верхней части разреза получены отклики от гранитов и 
соли. Верхняя кромка этих пород расположена в интервале 300-400 м. Сканированием 
разреза с 300 м, шаг 5 см отклики от соли начали фиксироваться с 347 м. 

От образца гранитов 16 (старый) отклики начали фиксироваться в интервале 16-17 
км. Сканированием разреза с 16 км, шаг 50 см отклики от 16 образца начали 
фиксироваться с 16.070 км и прослежены с шагами 1 м и 10 м до 22.800 км. 

 
Рисунок 1. Спутниковый снимок 
фрагментов территории Теплицкого и 
Бершадского районов Винницкой области 
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Сканированием разреза с 4.7 км, шаг 10 см отклики от нефти из 
ультрамафических пород получены из следующих интервалов: 1) 4718- на шаг 1 м -
5340 м; 2) 5610-(6550-интенсивный)-6970 м; 3) 8290-9630 м (до 10 км прослежено). 

Из интервала 6970-8290 м (отсутствие нефти)  получены отклики от гранитов. 
Отклики от нефти из осадочных пород зафиксированы на поверхности 57 км. 
Сканированием разреза с 4.7 км, шаг 10 см отклики от нефти из 2-ой группы 

осадочных пород получены из следующих интервалов: 1) 4715-(интенсивный)(4770-
интенсивный)(4780-очень интенсивный)(интенсивный)(4980-очень интенсивный)(5000-
интенсивный)(5220- интенсивный)-5373 м, на шаг 1 м,  2) 5480-6385 м,  3) 7050-(7770-
интенсивный)-8845 м; 4) 9430-10150 м (до 10200 м прослежено). 

Сканированием разреза, шаг 10 см отклики от гранитов зафиксированы с 8 м. 
Для предварительной локализации обнаруженных вулканических комплексов 

снимок участка обследования (рис. 1) был разбит отрезками на четыре отдельных 
фрагмента, частотно-резонансая обработка которых проведена отдельно.  

Фрагмент 1 (северо-запад). С поверхности зафиксированы отклики от алмазов, 
соли, осадочных пород 1, 2, 3 групп, а также 1, 2, 3, 4, 5,  11 групп магматических. 

Корень гранитного канала зафиксирован на глубине 996 км. На поверхности 470 
км получены отклики только от «старых» образцов гранитов. 

Сигналы от 11-ой группы магматических пород (кимберлиты) зафиксированы в 
интервале 11-12 км. 

Фрагмент 2 (северо-восток). С поверхности зарегистрированы отклики от нефти, 
конденсата, газа, янтаря, горючего сланца, брекчии аргиллитовой, газогидратов, льда, 
угля, антрацита, воды глубинной (слабый), воды мертвой, соли, осадочных пород 1-6 
групп и магматических пород 1-ой группы (граниты) (с задержкой). 

Фиксацией откликов на различных глубинах (50, 150, 450, 550, 650, 750, 723 км) 
корень соляного вулкана определен на глубине 470 км, а 1-6 групп осадочных пород – 
на 723 км.  

Фрагмент 3 (юго-запад). С поверхности зафиксированы отклики от лонсдейлита, 
соли калий-магниевой, осадочных пород 7-9 групп и магматических пород 1-5, 7-8 
групп. 

Фиксацией откликов на различных глубинах корни вулканов 7-ой группы 
(известняки) и 8-ой группы (доломиты) осадочных пород установлены на глубине 470 
км, а 7-ой группы магматических (ультрамафических) пород – на 723 км. 

С поверхности с задержкой зафиксированы сигналы на частотах нефти из 
известняков, а также из 7-ой группы магматических пород. 

Фрагмент 4 (юго-восток). При обработке фрагмента снимка с поверхности 
зафиксированы сигналы от водорода, воды глубинной, соли, осадочных пород 8, 9, 10 
групп и магматических пород 1, 2, 3, 4, 5, 6 групп. 

Корни вулканов 8-ой группы (доломиты) и 9-ой группы (мергели) осадочных 
пород определены на глубине 470 км. 

Корень базальтового вулкана зафиксирован в интервале 95-96 км. Верхняя кромка 
базальтов сканированием разреза с поверхности, шаг 1 м зафиксирована на глубине 240 
м. Отклики прослежены до 25 км. 

Сигналы от 1-6 группы магматических пород (граниты) зафиксированы в 
интервале от поверхности до 6.275 км. 

Отклики от водорода при сканировании с 240 м начали фиксироваться с 250 м. 
На поверхности 240 м из верхней части разреза зафиксированы отклики от 

доломитов и мергелей, от воды и водорода отклики из верхней части разреза не 
получены! 

Сигналы от воды при сканировании разреза начали фиксироваться с 243 м, а 
отклики от воды из базальтов (в том числе и очень интенсивные) – с 260 м. 
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Фиксацией откликов на различных глубинах нижняя кромка 10 группы осадочных 
пород установлена в интервале 53-54 км. 

Участок карьера. В статье (Ентин и др., 2019) приводится спутниковый снимок 
участка расположения заброшенного карьера в районе населенного пункта Чернятка. 
При обработке снимка этого участка с поверхности зафиксированы отклики от 1-6, 7-10 
групп осадочных пород, Корень вулкана, заполненного известняками, определен на 
глубине 470 км. 

На поверхности 57 км c большой задержкой получены сигналы от нефти. 
Выводы и заключение. Проведенные экспериментальные исследования 

позволяют констатировать следующее. 
Обнаруженные вулканические постройки на площади обследования 

свидетельствуют о принципиально важном вкладе вулканических процессов на Земле в 
формирование внешнего облика и глубинного строения планеты, а также генезис 
(синтез) различных полезных ископаемых и образование их скоплений в 
промышленных (коммерческих) объемах в верхних горизонтах разреза. 

Результаты рекогносцировочных работ на площади в Винницкой области еще раз 
подтвердили прогнозы (Ипатенко, 2012) о возможности обнаружения промышленных 
скоплений УВ на Украинском щите. В северо-восточной части площади обследования 
обнаружены соляной вулкан с корнем на 470 км и осадочных пород 1-6 групп с корнем 
на 723 км. С поверхности  здесь зарегистрированы отклики от нефти, конденсата, газа, 
янтаря (интенсивный), и т.д. А сканированием разреза с 4.7 км, шаг 10 см и 1 м отклики 
от нефти (в том числе и интенсивные) из 2-ой группы осадочных пород получены из 
интервалов 4715-5373 м, 5480-6385 м, 7050-8845 м, 9430-10150 м (до 10200 м 
прослежено). Перспективные на обнаружения залежей УВ участки в пределах УЩ 
обнаружены также при проведении зондирований разреза вдоль 4-х профилей 
(Якимчук, Корчагин, 2019а; 2019б). Эти участки заслуживают детального изучения с 
целью обнаружения и локализации возможных залежей нефти, конденсата и газа. 

В юго-восточной части блока обследования на щите обнаружен базальтовый 
вулкан. Корень базальтового вулкана зафиксирован в интервале 95-96 км. Верхняя 
кромка базальтов сканированием разреза с поверхности, шаг 1 м установлена на 
глубине 240 м. Сигналы от водорода при сканировании начали фиксироваться с 250 м, 
а отклики от воды из базальтов (в том числе и очень интенсивные) – с 260 м. В 
пределах этот фрагмента блока целесообразно провести исследования детального 
характера с целью локализации участка, перспективного на обнаружение целебной,  
обогащенной водородом воды. 

На обследованной в пределах щита площади не зафиксированы отклики от 
глубинного золота. Для установления природы обнаруженных на этой площади 
геохимических аномалий золота, редких металлов и редких земель на локальных 
участках расположения этих аномалий целесообразно провести частотно-резонансную 
обработку спутниковых снимков смежных участков к данным, в детальном режиме. 

В пределах обнаруженных ультрамафических вулканов зарегистрированы 
отклики на частотах технических микро-алмазов – лонсдейлитов. Эти результаты 
являются дополнительными свидетельствами в пользу синтеза этого минерала в 
ультрамафических породах. 

Оценивая проведенные экспериментальные исследования в целом отметим, что 
использованная мало-затратная прямопоисковая технология позволяет получать новую 
и независимую информацию о глубинном строении и полезных ископаемых на 
площадях рекогносцировочного и детального обследования. Целесообразно более 
активно использовать прямопоисковые методы в геологоразведочном процессе на 
рудные и горючие полезные ископаемые. 
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The results of frequency-resonance processing of satellite and photo images of areas of the 
large craters location on Earth are presented. Deep channels (volcanoes), filled with 
various types of sedimentary and igneous rocks with roots at depths of 470, 723 and 996 
km, were found within all survey areas. The very large depths of the roots location of the 
surveyed craters make it possible to draw a conclusion about their forming by large-scale 
volcanic processes on planet Earth.The results of experimental studies of a reconnaissance 
character allow us to conclude that mobile direct-prospecting technology of satellite and 
photo images frequency-resonance processing can be used to study the deep structure and 
determine (establish) the genesis of ring structures, study volcanoes of various types, as 
well as search for combustible and ore minerals in various regions of the globe. 
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Введение. Результаты экспериментальных исследований, полученные в 
Украинской морской антарктической экспедиции 2018 г. (Якимчук и др., 2019), 
вынудили авторов обратить внимание на вулканическую деятельность. В связи с этим, 
в последнее время при проведении экспериментальных исследований поискового 
характера практически повсеместно выполняется определенный комплекс 
дополнительных измерений с целью обнаружения на участках обследования 
прогнозируемых (и существующих) вулканических построек. Целенаправленно 
проводятся также работы по изучению глубинного строения вулканов различного типа 
(Якимчук, Корчагин, 2019а; 2019б; 2020).   

И еще одно направление исследований с использованием мобильных 
прямопоисковых методов представляется достаточно интересным. Во многих случаях у 
специалистов нет достаточного количества данных, чтобы однозначно решить вопрос – 
конкретная (изучаемая) кольцевая структура является вулканической постройкой, или 
метеоритным кратером? Результаты применения мобильных прямопоисковых методов 
на участках расположения кольцевых структур могут внести определенную ясность в 
решении этого вопроса. Это обстоятельство определяет еще одно направление 
исследований – обследование участков расположения кольцевых структур с целью 
установления их генезиса – структура является метеоритным кратером, или 
вулканической постройкой. Некоторые результаты такого характера работ в районах 
расположения крупных кратеров представлены в настоящем докладе. 

Методы исследований. Экспериментальные исследования на участках 
обследования проведены с использованием методов частотно-резонансной обработки и 
декодирования спутниковых снимков и фотоснимков, вертикального сканирования 
(зондирования) разреза с целью определения (оценки) глубин залегания и мощностей 
различных комплексов пород и искомых полезных ископаемых, а также методики 
интегральной оценки перспектив нефтегазоносности локальных участков и крупных 
блоков (Якимчук и др., 2019). В основу этих методов положен частотно-резонансный 
принцип регистрации полезных сигналов. Важными компонентами в использованных 
модификациях прямопоисковых методов являются базы (наборы, коллекции) 
химических элементов, минералов, образцов нефти и конденсата, а также осадочных, 
магматических и метаморфических пород, резонансные частоты которых используются 
в процессе обработки спутниковых снимков и фотоснимков. Коллекция образцов нефти 
в базе включает 117 экземпляров, газоконденсата – 15 образцов. База осадочных пород 
состоит из 12 групп, а коллекция фотоснимков магматических и метаморфических 
пород включает 18 групп (Yakymchuk et al., 2019). Фотографии используемых наборов 
образцов осадочных, метаморфических и магматических пород заимствованы из 
электронного документа на сайте http://rockref.vsegei.ru/petro/.  

Результаты экспериментальных исследований. В электронной презентации 
(Чиксулуб…) приводится информация о крупных кольцевых структурах (кратерах) в 
различных регионах земного шара, в том числе и их спутниковые и фото снимки (рис. 
1). Практически все рассмотренные в презентации кольцевые структуры считаются 
импактными кратерами. С использованием методов частотно-резонансного 
зондирования разреза предложены модели глибинного строения всех структур. 

Кратер Чиксулуб. Спутниковые снимки территории расположения кратера 
приведены на рис. 1а, б. Проведена частотно-резонансная обработка трех фрагментов 
на этих снимках. 

Крупный фрагмент (рис 1а). При частотно-резонансной обработке спутникового 
снимка района расположения кратера с поверхности зарегистрированы отклики от 
конденсата, газа, мертвой воды, лонсдейлита; отклики от нефти и соли не получены. 
Зафиксированы сигналы от 8, 9 и 10-й групп осадочных пород, а также 1-10-й групп 
магматических пород. 

http://rockref.vsegei.ru/petro/
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Фиксацией откликов на различных поверхностях (50, 150, 450, 470, 550, 722, 723, 
750, 996 км) определены глубины расположения корней следующих вулканов: 8-й 
(доломиты), 9-й (мергели) и 10-й групп осадочных пород – 470 км; 7-й группы 
магматических (ультрамафических) пород – 723 км; 1-й группы магматических 
(граниты) – 996 км. Гранитный вулкан старый – отклики от 1-10 образцов «молодых» 
гранитов не зафиксированы, от 11-го образца «старых» гранитов получены. Сигналы на 
частотах золота при обработке снимка не зафиксированы! 

Локальный фрагмент (рис. 1а, прямоугольный контур). С поверхности при 
обработке фрагмента снимка зафиксированы сигналы от 1-й группы магматических 
пород (граниты), а также 8-й и 9-й (доломиты и мергели) групп осадочных пород. 
Фиксацией откликов на различных глубинах установлено, что верхняя кромка гранитов 
расположена в интервале 1-2 км. Сканированием разреза с глубины 1 км, шаг 10 см, 
отклики на частотах гранитов начали фиксироваться с 1235 м. На поверхности 1235 м 
отклики от доломитов и мергелей получены только из верхней части разреза, из 
нижней части сигналы отсутствовали, отклики от нефти не получены. Из верхней части 
разреза на этой поверхности получены сигналы от конденсата и газа. 

Локальный фрагмент 2 (рис. 1б, прямоугольный контур). При обработке этого 
фрагмента снимка установлено наличие «молодого» и «старого» гранитных вулканов с 
корнями на глубинах 470 и 996 км. Верхняя кромка гранитов определена 
сканированием разреза на глубине 250 м. 

Кратер Неизвестный (рис. 1в). В презентации (Чиксулуб…) название кратера не 
приводится. При обработке фрагмента снимка (прямоугольник) зарегистрированы 
сигналы от гранитов. Корень вулкана определен на глубине 996 км. Верхняя кромка 
гранитов установлена сканированием на глубине 80 км. 

Кратер Барринджера. Снимки кратера в различных форматах представлены на 
четырех рисунках (рис. 1г, д, е, ж). При обработке снимка на рис. 1д с поверхности 
зарегистрированы сигналы от нефти, газоконденсата, газа, водорода, «мертвой» воды, 
лонсдейлита, 7-й группы осадочных пород (известняки) и 6-10-й групп магматических. 
Отклики от известняков фиксировались до 6 км, а от 6-й группы магматических пород 
(базальты) – в интервале 6-723 км. 

В центральной части кратера (рис. 1е) получены сигналы от нефти, 
газоконденсата, газа, «мертвой» воды, лонсдейлита, соли калийно-магниевой и 7-10-й 
групп магматических пород. Корень вулкана 7-й группы магматических 
(ультрамафических) пород установлен на глубине 723 км, а верхняя кромка – на 35 м. 

В процессе обработки фрагмента снимка кратера на рис. 1ж (прямоугольный 
контур) также получены отклики от нефти, газоконденсата, газа, «мертвой» воды, 
лонсдейлита, соли калийно-магниевой и 7-10-й групп магматических пород. 

Ледник Гайавата. На рис.1з, и представлены снимки кратера с ледником и без 
льда (предположительный его вид). При обработке снимка с ледником (рис. 1з) с 
поверхности получены сигналы от нефти, газоконденсата, газа (все с задержкой), 
«мертвой» воды, лонсдейлита, соли калийно-магниевой и 7-10-й групп магматических 
пород. Корень вулкана 7-й группы ультрамафических пород установлен на глубине 470 
км, а верхняя кромка – на 54 м. 

В процессе обработки снимка кратера без льда (рис. 1з) с поверхности также 
получены сигналы от нефти, газоконденсата, газа (все с задержкой), «мертвой» воды, 
лонсдейлита, соли калийно-магниевой и 7-10-й групп магматических пород. 

Кратер Вредефорт. При обработке фрагмента снимка кратера (рис. 1к, 
прямоугольник) зарегистрированы сигналы от золота, 1-5-й групп магматических 
пород. Установлено присутствие «молодого» и «старого» гранитных вулканов с 
корнями на глубинах 470 и 996 км. Верхняя кромка гранитов определена на глубине 
16 м. 
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Рисунок 1. Спутниковые снимки и фотоснимки крупных кольцевых структур – 
кратеров 
 

Кратер Маникуаган. В процессе обработки снимка кратера (рис. 1л) с 
поверхности зарегистрированы сигналы от водорода, воды глубинной, 6-ой группы 
магматических пород (базальты). Отклики от базальтов фиксировались в интервале 35 
м – 723 км, водорода – 42 м – 75 км (дальше не прослежено), воды – 85-1000 м (глубже 
измерения не проводились). 

Земля Уилкса. При обработке двух фрагментов снимка (рис. 1м) разных размеров 
(прямоугольные контура) установлено наличие соляного вулкана с корнем на глубине 
723 км и верхней кромкой на 1315 м. 

Обсуждение результатов. На участках (площадях) всех обследованных кратеров 
обнаружены глубинные каналы (вулканы), заполненные различными типами 
осадочных и магматических пород с корнями на глубиннах 470, 723 и 996 км. Очень 
большие глубины расположения корней обследованных кратеров позволяют сделать 
вывод об их образовании и последующем формировании масштабными 
вулканическими процессами на планете Земля.  

В связи с этим, приведем выдержку из монографии (Гинтов, 1978, с. 139), в 
которой констатируется: «…в настоящее время существует только два признака, 
позволяющих без сомнения относить те или иные кольцевые структуры к метеоритным 
кратерам: отсутствие связи кратера с глубинным очагом и наличие в кратере 
аномальных количеств метеоритного вещества. К сожалению, первый из названных 
признаков редко удается установить. Скважины, бурившиеся в пределах некоторых 
структур (…) вскрыли ненарушенный фундамент только в бортовых частях, тогда как в 
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центре не вышли из зоны дробления, что касается метеоритного вещества, то последнее 
обнаружено лишь в 10% структур, предположительно относящихся к метеоритным 
кратерам».  

Выводы. Результаты проведенных экспериментальных исследований 
рекогносцировочного характера позволяют сделать вывод, что мобильная 
прямопоисковая технология частотно-резонансной обработки спутниковых снимков и 
фотоснимков может быть использована для изучения глубинного строения и 
определения (установления) генезиса кольцевых структур, изучения вулканов разного 
типа, а также поисков горючих и рудных полезных ископаемых в различных регионах 
земного шара.  
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МІКРОСТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ 
ПЛЕСЕЦЬКИХ МІГМАТИТІВ 
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The work highlights the results of field and laboratory microstructure studies within the 
Plesetskyi quarry. The main features of the geological structure and the stages of studied 
rocks formation have been determined. Microstructural transformations and their 
influence on the formation of migmatites are analyzed. It has been established that these 
formations have an initial migmatite origin and were formed under conditions of increased 
tectonic activity with the introduction of magmatic melt into the amphibolite massif, which 
played an important role in the formation of the structural and textural parameters of the 
original rock and further superimposed metamorphic processes.  
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MICROSTRUCTURAL FEATURES AND STAGES OF FORMATION IN 
PLESETSKII MAGMATITES 

 
Yanchenko V.P., Popov S.A. 

 
Вступ. Геологічні дослідження проводились в межах Плесецького діючого 

кар’єру розташованого в західній околиці с. Плесецьке Васильківського району, 
Київської області. Тут серед гранітоїдів звенигородського комплексу було виділено та 
описано вертикальну структуру амфіболітів, що є досить цікавим геолого-структурним 
об’єктом. Дана структура, на думку авторів, є результатом процесу мігматизації та 
накладеними на неї постмігматичними процесами. Останні знівелювали первинну 
будову, тим самим ускладнивши її інтерпретацію. Саме тому є необхідність розглянути 
це питання більш детально. Така необхідність зумовлена достовірністю відтворення 
стратиграфії, тектоніки та й взагалі геологічної будови Українського щита і має пряме 
практичне значення під час виконання геологічних вивчень метаморфічних комплексів. 

Фактичний матеріал та методологія досліджень. При вивченні даного об’єкту 
головним чином використовувалась методологія структурно-парагенетичного аналізу 
на тектонофаціальної основі. Під тектонофаціями (ТФ) розуміються природні ряди 
порід, що різняться за ступенями дислокаційних перетворень з властивими їм 
структурними парагенезами. Кожна тектонофація у ряді відзначеного типу – це 
своєрідна дислокаційна фація, яка за сумою структурних, а в певних випадках і 
речовинних ознак, відображає відносну інтенсивність дислокаційних перетворень порід 
за десятибальною шкалою, а також РТ умови та реологічні властивості середовища 
(Лукієнко та ін., 2018). 

Зразки для лабораторних досліджень були відібрані авторами даної роботи 
безпосередньо в кар’єрі з корінних відслонень. Вивчення прозорих та прозоро-
полірованих шліфів вібдувалось на мікроскопах «Полам РП-1», «МИН – 6». 

Отримані результати та їх обговорення. Плесецький кар’єр розташований в 
західній околиці с. Плесецьке. Його розміри становлять 500 м на 250 м. В центральній 
частині кар'єру в субширотному напрямку серед гранітоїдів Звенигородського 
комплексу розташована субвертикальна структура ширина якої становить близько 60 м, 
а протяжність виходить за межі гірничої виробки. Дана структура характеризується 
присутністю значної кількості темноколірного уламкового матеріалу (палеосома) різної 
форми та розмірів, що знаходяться в гранітоїдному матриксі (неосома) темно сірого із 
зеленуватим відтінком кольору.  

Палеосома представлена амфіболітами темнозеленого та чорного кольорів. Форма 
уламків є досить різноманітною, оскільки чітко виділяються як гострокутні, 
гострокутно-витягнуті, не правильної форми так і напівокруглі, лінзоподібні з 
відношенням а:с як 1:2,5 та кулеподібні тіла. Розміри даних утворень також досить 
різноманітні і коливаються в межах від перших сантиметрів до перших десятків 
сантиметрів. Сортування, упорядкованість та направленість у певному напрямку 
уламків відсутня як по літералі так і по вертикалі. Відстань між окремими частинками 
коливається в межах 1–15 см. 

В шліфах амфіболіти представлені гнейсами, що складені роговою обманкоб 
(60%); плагіоклазом (30%) та незначною кількістю біотиту і рудних мінералів 
(магнетит, пірит). Загальна структура порід дрібно-середньозерниста, інколи 
лепідобластова, що зумовлено субпаралельним оріентуванням лускатих мінералів 
амфіболу та слюди. Відповідно текстура зустрічається як лінійна, сланцювата так і 
масивна. 

В даних тілах, досить часто, фіксуються вторинно накладені тріщини з 
амплітудою зміщень в кілька сантиметрів, що частково або повністю руйнують 
цілісність напівкруглих та округлих тіл. Відповідно до цього на мікрорівні виділено два 
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основні механізми взаємодії амфіболітових уламків та гранітоїду. Перший реалізований 
безпосередньо на границі двох середовищ у зонах прямого контакту уламків з 
гранітоїдним матриксом. Тут границі, як правило, не чіткі розмазані, і 
характеризуються розчиненням крайових зон амфіболітів з частковим розтаскуванням 
окремих мінеральних індивідів на відстані в перші міліметри (рис. 1, І). При чому 
розмір зерен збільшується по мірі віддаленості від уламків. На відстані близько 10 мм 
з'являється біотитовий ореол шириною в 1 мм.  

 

 
Рисунок 1. Контакти палеосоми з неосомою: І – зарисовка шліфа безпосередньо на 
границі амфіболіта з гранітоїдом (1 – гранітоїд, 2 - амфіболіт); ІІ - зарисовка шліфа 
вторинно накладеної тріщини по амфіболіту (А – гранітоїд, Б – шлейф 
дрібнозернистого плагіоклазу, В – амфіболіт, периферійна частина якого 
характеризується частковим дробленням зерен 

 
Другий механізм взаємодії відбувається при заповненні гранітоїдного матеріалу в 

крихкі накладені тріщини по амфіболітам (рис. 1, ІІ). Зовнішня границя уламків у 
місцях крихкого руйнування є досить чіткою і виповнена тонким ореолом в середньому 
2 мм завширшки, що складений дрібнозернистими (близько 0,3 мм) польовими 
шпатами, не значною кількістю кварцу та біотиту з присутніми зернами епідоту, сфену 
та циркону. Далі за межами цієї зони розміри зерен різко збільшуються (до 1,2 мм) в бік 
матриксу. При більш детальному дослідженні цей контакт умовно поділяється на три 
зони: А – гранітоїд з порівняно великими зернами мінералів; Б – вузька зонка в 1 мм, 
що виповнена мілкозернистим плагіоклазом; В – амфіболіт, периферійна частина якого 
характеризується частковим дробленням зерен (рис. 1, ІІ). 

За мікроструктурними тектонофаціальними показниками тіла амфіболітів 
відносяться до широкого спектру тектонофацій, оскільки разом з малодеформованими 
уламками в ТФ IІІ зустрічаються достатньо деформовані (ТФ VII). Для останніх 
характерним є не лише овальна видовжена зовнішня форма, а й внутрішні 
мікроструктурні зміни, що представлені односистемним орієнтуванням видовжених 
зерен рогової обманки і біотиту, дроблення, блокування кварцу та ін.  

Неосома, в якому розміщені амфіболітові тіла, представлена гранітоїдами 
зеленувато-сірого, темно-сірого, кольору дрібно-середньо-зернистими і 
грубосмугастими, місцями порфіровидними. Порфіровидність зумовлена вкрапленням 
відносно великих зерен темноколірних мінералів.  
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В матриксі подекуди спостерігаються шви (ТФ VIII) шириною перші сантиметри 
з характерними ознаками однонаправленості зерен, амплітуда переміщень по яким, не 
перевищує 10 см. Дані шви по суті є пластичними мікророзломати, що виражені 
лінійними зонами сланцюватої течії гранітоїдного субстрату. 

Мінеральний склад субстрату представлений роговою обманкою (від 10 до 60%), 
плагіоклазом (35–60%), кварцом (20–35%), рудними мінералами, біотит трапляється 
досить рідко (до 3%), але слід зазначити, що таке відсоткове співвідношення мінералів 
у матриксі є досить умовним, оскільки саме середовище по латералі неоднорідне. Рудні 
мінерали представлені магнетитом і піритом. Причому магнетит однієй генерації, та 
однаковий за магнітними властивостями як в амфіболітах, так і в гранітоїдах. Також 
однакова і ступінь мартитизації магнетиту. Єдина відмінність спостерігається у розмірі 
зерен магнетиту: в дрібнозернистих уламках амфіболітів – дрібний, а в більш зернистих 
– більш крупний. Це певною мірою вказує на його одночасне утворення як в самому 
гранітоїдному субстаті, так і в амфіболітах.  

Пірит поки що діагностований лише в гранітоїдному субстраті, де він утворює 
зерна в декілька міліметрів. Однак в гранітах на віддаленні від тіл амфіболітів ані 
магнетиту, ані сульфідів практично немає.  

Висновки. В результаті проведених робіт визначено головні особливості 
мікроструктурних перетворень та етапи становлення досліджуваних порід вцілому. На 
початкових стадіях формування первинний масив амфіболітів зазнавав локальних 
деформаційних процесів, доказом чого є присутність, серед уламків з масивними 
текстурами, незначної кількості реліктових уламків в ТФ VII з характерними лінійними 
текстурами. Даний показник вказує на їх початковий етап перетворень з ймовірним 
впливом локальних динамічних процесів. В подальшому масив зазнавав впливу 
мігматизації – формуванням тріщинуватості із заповненням в неї магматичного 
розплаву. Напівокругла та округла форма уламків, ймовірно, є наслідком їх взаємодії з 
гарячою гранітоїдою речовиною, та незначних динамічних рухів, що призвело до 
«розчинення» зовнішніх гострокутних контурів. Оскільки інтенсивність тріщинуватості 
масиву амфіболітів та «розчинення» крайових зон первинних гострокутних уламків 
була досить значною, відповідно релікти розміром перші сантиметри були частково або 
повністю зруйновані. Продукти цієї руйнації увійшли до складу матриксу тим самим 
змінивши його початковий мінеральний склад. Більш того первинний петрографічний 
аналіз показав, відносну тотожність мінерального складу уламків та гранітоїду.  

Власне на цьому етапі і сформувалися мігматити з характерними складовими 
палеосоми та неосоми, причому остання (за мінеральним складом) тяжіє до 
меланосоми з вкрапленнями значної кількості мафічних мінералів. За текстурними 
показниками мігматити відносяться до типу агматитова, глибова та навіть очкова, 
характерними особливостями яких є відокремленість тіл палеосоми з напівкруглими та 
округлими контурами (Менерт, 1971; Эшуорт, 1988).  

Судячи з того, як розташовуються уламки у просторі та відносно один одного, а 
саме, майже відсутні сліди паралельної однонаправленості хоча б по одному із 
напрямків та сортування, можна зазначити, що рух самого матриксу був не значним. 
Відповідно до цього є підстави вважати, що впроваджувана магма застигала на місці 
без участі інтенсивних динамічних рухів. Оскільки відомо, що в пластично текучій 
магмі уламки розвертаються до тих пір поки не досягають положення кінематичної 
рівноваги, тобто їх довга вісь «а» не стане паралельно до загального напрямку течії 
(Болк, 1946), а в досліджуваних утвореннях дана тенденція фактично не 
спостерігається. 

Формування гострокутних форм палеосоми, як показали дослідження, 
приурочено, головним чином, до крихко-пластичних деформацій з пониженням 
температури, більш пізнього етапу. Доказами цього є часткове або повне руйнування 
округлих тіл на окремі частина з подальшим їх розтаскуванням на відстані в 
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середньому 2–10 см. Новоутворені тріщини в міжуламковому просторі виповнювалися 
гранітним субстратом світлосірого кольору. Даний механізм супроводжувався 
утворенням мікрошвів, по яким, ймовірно, і відбувалися динамічні рухи крихко-
пластичног середовища. Такі шви характеризуються різким збільшенням ступенів 
деформації що відповідає ТФ VIII. 
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The pelitic fraction of water-insoluble residue of 10 Eocene rock salt samples (Bahadur 
Khel Formation, Pakistan) has been studied. It was determined that the clay minerals 
association contains swelling chlorite, chlorite-smectite, illite and kaolinite; chlorite was 
identified in three samples. Swelling chlorite, chlorite and mixed-layer minerals are 
trioctahedral, illite and kaolinite are dioctahedral. The presence of swelling chlorite in 
Eocene rock salt is probably caused by changes in the basin brine concentration along with 
some other complex geological processes of this era (climate change from thermal 
maximum to global cooling, changes in ocean water circulation and in isotopic 
composition of carbonates). Kaolinite appeared in almost all samples due to its largest 
accumulation in sediments of this time period - terrigenous kaolinite was washed off the 
dry land and did not transform in the basin even at the halite precipitation stage. To our 
opinion, studied Eocene clay minerals association was formed from the seawater of SO4-
rich chemical type. This idea is also confirmed by two known finds of swelling chlorite in 
the Triassic evaporites (rock salt of the Western Moroccan Basin, Midland marl) 
precipitated from SO4-rich seawater. 
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Вступ. У геологічній історії Землі на середній палеоген (еоцен) припадає перехід 
між періодами сульфатного та хлоркальцієвого хімічного типу океанічної води 
(Kovalevich et al., 1998). Цей часовий проміжок викликає зацікавлення у багатьох 
дослідників і тим, що в цей відбуваються і інші глобальні процеси – пришвидшилося 
руйнування рельєфу континентів, розвиток потужних ґрунтових покривів, кір 
звітрювання та покладів глин. Зміни клімату в еоцені від термального максимуму до 
глобального похолодання супроводжувались зміною циркуляції атмосфери й 
океанічної води та зміною ізотопного складу карбонатів (Гаврилов, Щербина, 2004). 
Все це значною мірою вплинуло на особливості формування глинистих мінералів 
осадових відкладів (Крупская и др. 2011) та, безперечно, і на асоціації глинистих 
мінералів евапоритів. 

Метою роботи було дослідження особливостей асоціацій глинистих мінералів 
еоценових евапоритових відкладів на прикладі зразків кам’яної солі формації Бахадар 
Хель (плато Потвар, Пакистан) та визначення впливу специфічних умов еоцену на 
утворення і перетворення цих шаруватих алюмосилікатів.  

Матеріал і методи дослідження. Нами було проведено 
рентгенодифрактометричні дослідження (АДП-2, U = 34 кВ, І = 14 мА, Fe,Ka-
випромінювання,) пелітової фракції (≤ 0,001 мм) водонерозчинного залишку 
палеогенової (ранній еоцен) кам’яної солі формації Бахадар Хель. Взірці глинистої 
кам’яної солі відібрані з природного відслонення (35 км від м. Кохат) з інтервалом 10–
20 м.  

Отримані результати, їхнє обговорення.  Глинисті мінерали кам’яної солі 
ранньоеоценової формації Бахадар Хель представлені набухаючим хлоритом в асоціації 
із змішаношаруватим утворенням хлорит-монтморилоніту та невеликим вмістом 
гідрослюди і каолініту. У трьох пробах визначено також і хлорит. Набухаючий хлорит 
у пробах присутній у переважаючій кількості, хоча в одній пробі його не виявлено – 
натомість визначено багато хлорит-монтморилоніту. Ще одна проба практично 
мономінеральна, складена набухаючим хлоритом з домішкою гідрослюди. 
Змішаношаруваті утворення хлорит–монтморилоніту було визначено як 
невпорядковані з широким коливаням вмісту набухаючої компоненти від незначного до 
співмірного із хлоритовими пакетами, іноді переважаючого. Каолініт у 
підпорядкованій кількості присутній у всіх пробах крім однієї. Набухаючий хлорит, 
хлорит та змішаношарувате утворення хлорит-монтморилоніт є триоктаедричними 
мінералами, а гідрослюда і каолініт – діоктаедричні.  

З неглинистих мінералів у пелітовій фракції було виявлено незначний вміст 
кварцу, часом з доломітом, рідше – магнезитом. Одна проба містить в асоціації з 
кварцем домішки обох карбонатів – доломіту й магнезиту. 

Набухаючий хлорит має проміжні властивості між хлоритом (стійкість до 
термічних обробок) і монтморилонітом чи вермикулітом (низькозарядним) – здатність 
набухати при насиченні органічними речовинами (Brindley, 1961; Carrol, 1970); саме за 
цими ознаками його діагностовано (інтенсивний розширений при основі базальний 
рефлекс 1,51 нм на дифрактограмі вихідного препарату, після насичення становить 1,58 
нм, а після термічної обробки – 1,38 нм) (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Дифрактограми орієнтованих препаратів (фракція ≥ 0,004 мм) 

водонерозчинного залишку кам’яної солі формації Бахадар Хель, проби 3Е (А), 5Е(Б)  
Препарати: вихідний (1); насичений етиленгліколем (2); відпалений за 550 °С (3)  
Позначення мінералів: Ch* – набухаючий хлорит, Ch-M – хлорит-монтморилоніт, 

It – гідрослюда, К –каолініт, Q – кварц, Do – доломіт. 
 
Механізм і способи утворення набухаючого хлориту чітко не окреслені. Він міг 

утворюватися внаслідок аградаційного перетворення монтморилоніту, як це показано 
для осадових відкладів у експериментальній роботі Б. Вельде (Velde, 1977), чи, при 
особливих геохімічних умовах, формуватися з алюмосилікатного гелю. Найімовірніше, 
що в нашому випадку набухаючий хлорит є результатом нетривалої деградації 
дрібнодисперсного хлориту, через яку бруситова сітка частково руйнувалася, ставала 
фрагментарною, утворюючи “колони” між силікатними шарами. Як наслідок, 
послаблювались зв'язки між бруситовим і силоксановим шарами структури хлориту, а 
міжшаровий проміжок ставав здатним сорбувати молекули етиленгліколю чи 
гліцерину. В цей же час, неповний бруситовий шар запобігає стисканню структури при 
термічній обробці. Можливість перетворення хлориту в набухаючий хлорит відмітив 
Ж. Люка (Lucas, 1962).  

Трансформація хлориту в набухаючий хлорит має деградаційний характер і в 
евапоритовогому процесі могла проходити за умов суттєвого пониження концентрації 
розсолів. Коливання концентрації розсолів у межах галітової стадії підтверджується 
зміною складу карбонатів. У разі прогресивного засолонення склад карбонатних 
мінералів змінюється від кальциту через доломіт до магнезиту (Страхов, 1962). 
Присутність у досліджених відкладах кам’яної солі формації Бахадар Хель доломіту та 
зрідка магнезиту підтверджує коливання концентрації розсолів в межах галітової стадії 
осадконагромадження. Нам не до кінця зрозуміло, що саме спричиняло таке пониження 
концентрації.  

З іншого боку, деградація структури хлориту могла відбуватися в 
континентальних умовах, тобто в евапоритовий басейн набухаючий хлорит поступав із 
суші, присутність синседиментаційної органічної речовини призупиняла його подальше 
аградаційне перетворення під дією розсолів. Здатність вибірково сорбувати органічні 
сполуки із розчину, а не катіони лужних, чи лужноземельних елементів характерна для 
лабільних глинистих мінералів (Клубова, 1973; Яремчук, Гринів, 2013).  

Переважання  набухаючого хлориту в досліджених нами відкладах еоценової 
кам’яної солі вказує на специфічні геохімічні умови соленагромадження у басейні, що 
узгоджується з інформацією про особливості еоценового часу (Крупская и др. 2011).  

Каолініт, який міг зноситися з суходолу (як продукт звітрювання), у гіперсолоних 
умовах нестійкий. Спочатку він перетворюється у ді- і триоктаедричний 
монтморилоніт, а кінцевими продуктами низки подальших перетворень є гідрослюда і 
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хлорит (Франк-Каменецкий и др., 1983). Присутність каолініту майже у всіх пробах (в 9 
з 10-ти) палеогенової кам’яної солі суперечить описаній вище поведінці цього мінералу 
в евапоритовому басейні. Однак, за даними Вівера і Бека (Weaver, Beck, 1977), для 
палеогенового періоду характерне найбільше нагромадження каолініту в осадових 
відкладах. Відповідно, в палеогеновий евапоритовий басейн поступала з суходолу 
велика кількість цього мінералу, який не встиг трансформуватися навіть в умовах 
галітової стадії. Присутність в асоціації глинистих мінералів еоценової кам’яної солі 
змішаношаруватого хлорит-монтморилоніту із різною кількістю набухаючих пакетів 
(від незначної до переважаючої) показує, що перетворення каолініту все ж таки 
частково проходило, (кінцевими продуктами такого перетворення є гідрослюда та 
хлорит).  

В дослідженій еоценовій кам’яній солі гідрослюда, хлорит-монтморилонітом і 
хлорит є аутигенними мінералами, а каолініт є алотигенним. Генезис набухаючого 
хлориту є дискусійним. 

Як відомо, протягом фанерозою та верхнього протерозою хімічний склад 
океанічної води періодично змінювався від сульфатного до хлоркальцієвого типу 
(Kovalevych et al., 1998). В еоцені хімічний склад океанічної води переходив від 
сульфатного до хлоркальцієвого типу, точка переходу (середній еоцен) визначена 
інтерполяцією між пізнім еоценом (сульфатний тип океанічної води) та пізньою юрою  
(хлоркальцієвий тип) (Kovalevych et al., 1998). Оскільки формація Бахадар Хель 
відкладалася у ранньому еоцені, точка на шкалі, що позначає досліджені відклади 
потрапила на хлоркальцієвий тип океанічної води. Але за складом асоціації глинистих 
мінералів (переважає набухаючий хлорит в асоціації із хлорит-монтморилонітом, 
каолінітом, гідрослюдою і хлоритом) ця формація ближче до евапоритів, утворених з 
морської води сульфатного типу. Тому ми припускаємо, що перехід від сульфатного до 
хлоркальцієвого типу океанічної води міг відбутися перед раннім еоценом – наприклад, 
у палеоцені. Однозначну відповідь на це питання може дати лише визначення складу 
розсолів включень у галіті еоценової кам’яної солі. 

Висновки. Глинисті мінерали пелітової фракції водонерозчинного залишку 
ранньоеоценової кам’яної солі формації Бахадар Хель (Пакистан) представлені 
набухаючим хлоритом в асоціації із хлорит-монтморилонітом, гідрослюдою і 
каолінітом, зрідка ще і з хлоритом. З неглинистих мінералів визначено кварц, часом із 
доломітом, рідше – магнезитом, одна проба містить домішки обох карбонатів – 
доломіту й магнезиту. Ця мінеральна асоціація є характерною для сульфатного 
хімічного типу океанічної води.  

Присутність каолініту майже у всіх пробах дослідженої еоценові кам’яної солі 
спричинена його найбільшим нагромадженням в осадових відкладах цього часового 
проміжку – теригенний каолініт у великій кількості поступав з суходолу та не встигав 
перетворюватися навіть в умовах галітової стадії евапоритового процесу. 

Згідно з отриманими нами результатами, асоціація глинистих мінералів 
ранньоеоценової кам’яної солі формувалася з океанічної води сульфатного хімічного 
типу.  
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КРИВОРОЖСКО-КРЕМЕНЧУГСКОЙ ЗОНЫ – УНИКАЛЬНЫЕ СЛАБО 

МЕТАМОРФИЗОВАННЫЕ ОСАДКИ ПАЛЕОПРОТЕРОЗОЯ УКРАИНСКОГО 
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As a result of mineralogical-petrographic, electron-microscopic, isotopic, X-ray structural, 
litho-geochemical study of the Paleoproterozoic high-carbon rocks of the Mlynkovsky area 
(Pravoberezhny district of the Krivoy Rog-Kremenchug structural-formation zone), their  
structural-material and genetic similarity with stratified metamorphosed clayey-siliceous 
shungite rocks of Karelia was clarified. A characteristic feature of the shungite-like rocks 
of the Mlynkovsky area, which distinguishes them from other metamorphosed sediments of 
the Early Precambrian of the Ukrainian Shield, is an extremely low degree of 
metamorphism, corresponding to the zeolite facies. This is evidenced by the weak 
crystallization of the siliceous (opal-chalcedony) rock matrix and the presence of zeolites in 
the rocks, as well as carbonaceous matter that has not reached the stage of graphitization. 
The discovery of such low metamorphosed rocks in the Early Precambrian is very rare and 
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is of exceptional interest for the reconstruction of the primary sedimentation conditions. 
Numerous biogenic formations (microfossils) were revealed in the rocks, which are closest 
(but not identical) in their morphological characteristics to cyanobacteria of the genus 
Lyngbiopsis ambigolaevis sp.nov. of the family Oscillatoriacea. The fine-grained carbon-
opal-chalcedony matrix of rocks and the presence of microfossils in them indicate the 
biogenic-chemogenic nature of the substance. 
 

SHUNGITE-LIKE HIGH-CARBON ROCKS OF THE KRIVOY ROG-
KREMENCHUK ZONE – UNIQUE LOW METAMORPHOSED SEDIMENTS OF 

PALEOPROTEROZOIC OF THE UKRAINIAN SHIELD 
 

Yatsenko V.G., Zaborovskaya L.P., Pokalyuk V.V., Lashko S.P. 
 
Вступление. Накопление больших объемов органического вещества (ОВ) в 

осадочных отложениях палеопротерозоя характерно для многих регионов мира. На 
Украинском щите углеродсодержащие метаосадочные породы широко распространены 
в составе всего разреза палеопротерозоя Криворожской синклинорной структуры 
(мощность ~5000 м); наибольшие концентрации ОВ приурочены к гданцевской свите 
(мощность ~700 м) (Покалюк, 2017). 

Высокоуглеродистые шунгитоподобные породы вскрыты скважинами в северной 
части Млынковского участка в метаосадках гданцевской свиты криворожской серии 
палеопротерозоя. Залежь шунгитоподобных пород мощностью 10-30 м простирается в 
субмеридиональном направлении на 1,5-2,0 км; прослежена скважинами до глубины 
250 м.  

Актуальность. Уникальность выявленных пород состоит в их крайне низкой 
степени метаморфизма, отвечающей цеолитофой фации, что представляет редчайший 
случай для метаморфизованных осадков палеопротерозоя Украинского щита. 

Полученные результаты. В результате минералого-петрографического, 
электронно-микроскопического, изотопного и рентгеноструктурного изучения 
палеопротерозойских высокоуглеродистых пород Млынковского участка 
(Правобережный район Криворожско-Кременчугской структурно-формационной зоны) 
установлено их принципиальное структурно-вещественное и генетическое сходство со 
стратифицированными метаморфизованными глинисто-кремнистыми 
шунгитоносными/шунгитоподобными породами Карелии (Яценко и др., 2019).  

Макроскопически шунгитоподобные образования представляют собой темно-
серые до черных, тонкослоистые и массивные, нередко сланцеватые породы 
пелитоморфного облика. Структура пород в шлифах тонкозернистая, характеризуется 
доминированием черной углеродистой основной массы с рассеянной тонкой 
вкрапленностью кремнисто-силикатного (опал-халцедон-серицитового) материала (рис. 
1 а).  

Минеральный состав пород в шлифах однообразен: преобладают чёрное 
углеродистое вещество, кремнезём (опал, халцедон, кварц) и серицит; последний 
составляет 5-10 % породы. В небольшом количе-стве (до 3-5 %) присутствуют пирит, 
цеолит, карбонат.  

Углеродистое вещество (УВ). По данным химического анализа, содержание в 
породах углерода составляет от 2 до 21 %, главным образом – 9-14 %. В шлифах 
углеродистое вещество выглядит доминирующим (до 70-90 %) компонентом в породе 
(рис. 2 а) за счет дисперсности и непрозрачности. Оно сегрегируется в агрегаты слабо 
выра-женного глобулярного облика с размером глобул до 0,1 мм. На черном фоне 
видны светлые линзовидные и рассеянные выделения тонкозернистого серицит-
опалового материала.  
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Под электронным микроскопом визуально УВ имеет подчинённое значение – до 
20-30 %. Основная масса пород при этом сложена кремнисто-силикатным материалом, 
в котором рассеяны/рассредоточены скопления/выделения УВ неправильной формы 
(рис. 1 б) также с признаками тонкоглобулярной/тонкокомковатой текстуры. 
Соотношения кремний-силикатного и углеродистого веществ несколько разнятся, 
формируя тонкую слоистость. Слойки отличаются также размерностью слагающих их 
зёрен. 

На фоне тонкодисперсного УВ видны многочисленные силуэтные формы (рис. 1 
в), напоминающие цианобактерии рода Lyngbiopsis ambigolaevis sp.nov. семейства 
Oscillatoriaceae, выявленные А.М. Снежко в отложениях верхней свиты криворожской 
серии (ныне гданцевской и глееватской свит) и в отложениях родионовской свиты 
ингулецкой серии (Снежко, Раскатова, 1979). Описываемые образования 
(микрофоссилии?) имеют форму коротких палочек (длина 0,15-0,3 мм, ширина 0,04-
0,08 мм) с характерным внутренним строением: внешние оболочки (чехлы 
цианобактерий ?) сложены чешуйками серицита, сердцевина выполнена 
тонкозернистым опалом в смеси с тонкодисперсным углеродистым веществом.  

Кремнезём. Кремнезём в высокоуглеродистых породах Млынковского участка 
представлен тремя модификациями – кварцем, опалом и халцедоном. В 
количественном отношении преобладают опал и халцедон. Опал в виде 
тонкозернистого агрегата формирует поровый цементом породы, иногда (в совместных 
микрослойках с цеолитом) образует микрожеоды. Халцедон наблюдается в виде тонких 
ветвящихся микропрожилков и микрожеод прихотливой формы (рис. 1 г, д) размером 
от долей миллиметра до 1,5-2 мм.  

Микрожеоды халцедона имеют концентрически-зональное строение: внешние 
тонкие контуры имеют микрослоистую агатовидную текстуру; центральные зоны 
выполнены халцедоном радиально-лучистого строения. Размер микрожеод – от долей 
миллиметра до 1,5-2 мм. Количество халцедона в породе составляет до 5 %. Наличие в 
основной ткани пород плохо раскристаллизованного кремнезёма (опала и халцедона) 
свидетельствует о слабой степени их метаморфизма. Кварц в высокоуглеродистых 
породах Млынковского участка присутствует в виде линзовидных, гнездовидных 
скоплений, развивающихся вдоль трещин, плоскостей скольжения и является более 
поздним по отношению к халцедон-опаловому матриксу. С кварцем ассоциируют 
крупные выделения идиоморфного пирита, крупные чешуйки флогопита и кристаллы 
барийсодержащего калиевого полевого шпата и кальцита.  

Серицит наблюдается в виде тонких чешуек, располагающихся в основном 
субсогласно тонкой слоистости породы (рис. 1 е). В тонких (первые мм) слойках 
серицит может наблюдаться как в преобладающем (до 70 %) количестве, так и в 
подчинённом (до 30 %) по отношению к другим компонентам породы. Разные 
количественные соотношения органического вещества, серицита и кремнезёма 
подчеркивают тонкую слоистость породы. Вероятно, серицит образовался при 
раскристаллизации силикатного (глиноземистого) материала исходных органо-
глинисто-кремнистых гелевых осадков.  

Цеолиты встречаются достаточно редко (не более 2-3 %), образуют микрослойки 
совместно с крупными (до 2-4 мм) микрожеодами опала.  

Рентгенографическое исследование углеродистого вещества шунгитоподобних 
пород затруднено в связи со сложностью отделения УВ от минеральных компонентов 
породы. Рентгеновскому дифракционному изучению подверглась порода, содержащая, 
по данным химического анализа, около 10 % Сорг. Дифрактограмма показывает 
отсутствие линии графита (рис. 2 а). При добавлении в пробу для контроля 
чешуйчатого графита Завальевского месторождения в количестве 10 % на 
дифрактограмме появляется его четкий пик (рис. 2 б).  
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Отсутствие в высокоуглеродистых породах Млынковского участка графита 
подтверждается данными рамановской спектроскопии (Лижаченко та ін., 2018), 
согласно которым углеродистое вещество характеризуется неупорядоченной 
(неграфитовой) структурой.  

 
Рисунок 1. Структурно-текстурные особенности шунгитоподобных пород 
Млынковского участка Украинского щита. а, в, г – шлиф, проходящий свет, один 
поляризатор: а) преобладающая микрослоистая текстура пород, светлое зерно слева 
вверху – микрожеода халцедона; б) взаимоотношения углеродистого (чёрное) и 
серицит-кремнистого вещества, электронный снимок; в) предположительно 
биогенные образования (микрофоссилии ?); г) микрожеода халцедона зонального 
строения; д) ветвящиеся микропрожилки халцедона, шлиф, проходящий свет, николи 
скрещены; е) сланцеватая структура пород (белое – серицит, серое – опал, черное – 
УВ), электронный снимок  

 
Рисунок 2. Рентгеновская дифрактограмма шунгитоподобной породы Млынковского 
участка.  а – шунгитоподобная порода без примесей, б – шунгитоподобная порода с 
добавлением графита (10 %)  

 
Выводы. На основе комплексных минералого-петрографических, электронно-

микроскопических, изотопных, рентгеноструктурных, лито-геохимических 
исследований установлено, что палеопротерозойские высокоуглеродистые 
шунгитоподобные породы Млынковского участка (Правобережный район, 
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Криворожско-Кременчугская зона Украинского щита) принципиально сходны в 
структурно-вещественном и генетическом отношении со стратифицированными 
шунгитоносными породами Карелии. Установлена крайне низкая степень 
метаморфизма цеолитовой фации шунгитоподобных пород Млынковского участка. Об 
этом свидетельствуют слабая раскристаллизация кремнистого (опал-халцедонового) 
матрикса пород, присутствие в породах цеолитов и углеродистого вещества, не 
достигшего стадии графитации. Обнаружение таких слабометаморфизованных пород в 
раннем докембрии Украинского щита является большой редкостью и представляет 
исключительный интерес для реконструкции первичных условий седиментации. 
Нераскристаллизованный углерод-опал-халцедоновый матрикс и наличие в нем 
характерных структур (микрофоссилий), наиболее близких (но не идентичных) по 
своим морфологическим признакам к цианобактериям рода Lyngbiopsis ambigolaevis 
sp.nov. семейства Oscillatoriaceae указывает на биогенно-хемогенный генезис пород. 
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АЗОТ У РЕЧОВИНІ НИЖНЬО-МАНТІЙНОГО ПОХОДЖЕННЯ. ПОШУКИ 
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The composition of volatile components in silicate spherules has been studied. Spherules 
are the dominant component of the heigh-reduced mantle mineral association (HRMMA). 
HRMMA occurs in volcanoclastic facies of kimberlite-lamproite structures and includes 
glass and metal spherules, intermetallic particles, mantle corundum, and oxygen-free 
minerals (moissanite, qusongite, osbornite, diamond). The analysis showed that the gas 
composition of the spherules is represented only by nitrogen. This confirms our early 
concept of the origin of spherules associated with processes in the core-mantle transition 
zone. 
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NITROGEN IN A MINERAL SUBSTANCE FROM LOWERMOST MANTLE. THE 
SEARCH FOR EARTH’S "LOST" NITROGEN. 

 
Yatsenko I.G., Bekesha S.N., Naumko I.M., Poberezhskyy А.V. , Stupka O.O. 

 
Вступ. Специфічна асоціація високо-відновлених мінеральних частинок була 

встановлена у складі вулканокластичних порід кімберлітових і лампроїтових вибухових 
структур Українського щита, в кімберлітах Якутської та Архангельської алмазоносних 
провінцій а також у стратиформних осадово-вулканогенних відкладах (Білокоровицька 
западина; Путринецька ділянка, Хмельницька обл.). Досліджений мінеральний 
комплекс представлений титан-манган-залізо-силікатними (ТМЗС), кальцій-алюміній-
силікатними (КАС), магнетит-вюстит-залізними (МВ-З) сферулами, сферулоподібними 
частинками самородних металів та інтерметалічних сполук, мантійним корундом з 
включеннями осборніту (TiN), а також безкисневими мінералами: кусонгітом (WC) та 
муасанітом (Yatsenko et al, 2017; Маршинцев та ін, 2018; Yatsenko et al, 2020). У 
попередніх роботах запропоновано модель формування первинного розплаву як 
результат взаємодії металевого розплаву та силікатно-оксидної оболонки на межі ядро-
мантія – шар D” (Яценко, 2016). Очевидно, що формування частинок відбувалось у 
екстремально-відновних умовах, тому для їхнього визначення використаний термін 
високо-відновлена мантійна мінеральна асоціація (ВВММА). 

Аналіз попередніх досліджень, формулювання проблеми та актуальність її 
вирішення. Власні дослідження та аналіз опублікованої інформації показав, що 
ВВММА є стабільним компонентом експлозивних утворень кімберліт-лампроїтового 
типу та досить часто трапляється в кластогенних фаціях різних типів вулканітів у 
різних регіонах світу. Проте дослідження ВВММА проводились досить обмежено та 
спорадично. Щодо вивчення складу летючих компонентів ВВММА, то достатньо 
змістовним виявилось спеціалізоване дослідження, результати якого подано у праці 
(Братусь и др., 1987), пізніше дещо деталізоване (Наумко і ін., 2017). Був проведений 
аналіз газової складової скляних, рудних сферул та шлакоподібних частинок з 
вибухових структур кімберлітового та імпактного типу. Хіміко-мінеральний склад 
ВВММА вказує, що формування первинних розплавів пов’язане з екстремально 
відновними та безпрецедентно високотемпературними умовами. З огляду на це, 
встановлення флюїдного режиму формування сферул надає неоціненну інформацію для 
встановлення природи у цілому цих екзотичних об’єктів. 

Фактичний матеріал та методологія досліджень. Основним об’єктом 
дослідження стали ТМЗС сферули (рис.1, а) з кластогенних фацій трубки Мрія 
(Приазовський блок Українського щита) та КАС сферули (рис. 1, б) з пірокластичних 
відкладів палеогену схилу Українського щита (Путринецька ділянка, Хмельницька 
обл.). Додатково були проаналізовані взірці вміщуючих експлозивних порід і магнітні 
МВ-З сферули та магнітні пластинки експлозивного походження. Дослідження 
проведені з використанням часо-пролітного хімічного мас-спектрометра МСХ-3А в 
ІГГГК НАН України (аналітик – Б.Е. Сахно). Щоб набрати необхідну для аналізу вагу 
проби, використали більш ніж 50 окремих сферул, відповідно отриманий результат є 
усередненим. Мікроаналітичні дослідження мантійного корунду (рис. 1, в) виконали на 
растровому електронному мікроскопі РЕММА-102-02, обладнаному енерго-
дисперсійним спектрометром ЕДАР у Львівському національному університеті ім. І. 
Франка (аналітик – Р.Я. Серкіз). 
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Рисунок 1. Мінеральні частинки мантійного походження 
 
Отримані результати, їх обговорення. Результати дослідження показали, що 

газовий склад мантійних силікатних сферул (ТМЗС та КАС сферули), у яких в 
мінімальній кількості міститься включення самородного заліза, представлений 
винятково азотом. Рудні МВ-З сферули поряд з азотом можуть містити значну кількість 
водню та/або діоксид вуглецю. Незвичайним для земної речовини є факт відсутності 
води у складі леткої фази. Подібні результати були отримано М.Д. Братусем зі 
співавторами та В.К. Маршинцевим на основі вивчення сферул з кімберлітів Приазов’я 
та Якутії, одначе за їхніми даними у скляних сферулах з домінуванням азоту,  який 
може відігравати важливу роль у формуванні низки особливостей кристалів природних 
діамантів (зокрема, люмінесценції), міститься значна кількість водню і домішки метану 
та діоксиду вуглецю. Очевидно, що певні розбіжності у складі зумовлені тим, що 
авторами були проаналізовані силікатні сферули у яких в значній мірі присутня фаза 
самородного заліза представлена залізними ядрами сферул. Ймовірно, що у металевій 
фазі водень може зберігатись в оклюдованому стані. У силікатній фазі він не зберігся 
завдяки високим міграційним властивостям. Зазначемо, що хімічно зв’язаному стані 
азот був встановлений у складі мантійного корунду у вигляді сферичних включень 
мінералу осборніту (TiN). 

Факт значного вмісту азоту у сферулах набуває значущості у контексті проблеми 
«втраченого» азоту Землі і у рамках прийнятої нами робочої гіпотези формування 
первинної речовини сферул у найнижчих частинах мантії. Азот, дуже важливий 
компонент атмосфери Землі, що має вирішальне значення для існування життя на 
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планеті. Розподіл вмісту азоту у різних геосферах Землі є дискусійним питанням. 
Значний вплив на розподіл повинні були мати процеси акреції, диференціації на етапі 
формування планети та виділення азоту у космічний простір (втрата атмосфери). На 
даний час вміст азоту у газовому складі силікатної складової Землі є збідненим 
порівняно із складом хондритів. На основі експериментальних досліджень та 
теоретичних побудов різними дослідниками запропоновані різні моделі еволюції 
балансу азоту Землі. І.М. Шпільманс вважає, що основна частина азоту Землі була 
втрачена, на даний час основна його частина сконцентрована у ядрі, у мантії азот 
скоріш може міститись у складі металевих фаз (Speelmanns et al, 2019). С. Гревал також 
допускає значну втрату азоту за рахунок втрати атмосфери (Grewal et al, 2019). На 
відміну T. Йошіока стверджує, що втрати азоту не було та він є збереженим у 
глибинних «резервуарах» Землі (Yoshioka et al, 2018). T. Фокуйама доводить, що азот у 
значних кількостях може знаходитись у стишовіті (Fukuyama et al, 2020), як мінералі – 
типовому представнику мантійних парагенезів. Незважаючи на певні розбіжності усі 
вважають, що основна частина азоту була секвестрована ядром Землі. За деякими 
оцінками кількість азоту в ядрі у понад 100 раз перевищує його кількість в решта Землі  
(Miyazaki at al, 2004).  

Ф. Камінський  фактично перший хто робить висновки на основі фактичного 
матеріалу. Він дослідив включення нітридів і карбонітридів заліза у супер-глибинних 
різновидах алмазів і припустив, що мінерали утворилися в найнижчій мантії в 
результаті просочування рідкого металу, що містить легкі елементи із зовнішнього ядра 
в шар D″, з утворенням асоціації: самородного заліза,  нітридів і карбідів заліза, та 
карбіду кремнію (Kaminsky, Wirth 2017) . Отже, головними «резервуарами» азоту є ядро 
Землі та нижня частина мантії (шар D″).  

Згідно з запропонованою нами моделлю (Яценко 2016; Yatsenko et al, 2020) 
ВВММА і силікатні сферули безпосередньо утворювались з об’ємів диференційованих 
розплавів сформованих у результаті взаємодії переважно залізних розплавів з 
силікатною речовиною у шарі D″ за умов зростання температури. Результати 
виконаних досліджень, а саме: наявність значного вмісту азоту у вільному стані та у 
вигляді нітридів, свідчать на користь запропонованої концепції, а також узгоджуються 
з висновками Ф. Камінського, які основані на вивченні унікальних зразків глибинної 
мантійної речовини. 

Іншою специфічною особливістю є відсутність води у газовій складовій 
досліджених сферул. Це унікальне явище по суті, оскільки фактично хоча б мінімальні 
кількості води містяться в усіх природних мінералах та породах. Тим більш, що 
сферули трапляються у кімберлітах: однією з визначальних рис кімберлітів визнано 
їхню високу флюїдонасиченість де переважає вода та діоксид вуглецю. Тут треба 
зазначити, що в отриманих результатах взагалі відсутній кисень, за даними 
М.Д. Братуся із співавторами у силікатних сферулах визначено незначні кількості 
кисню у складі газу. Деякі автори пропонують альтернативні варіанти утворення 
ВВММА у верхній мантії де визначальним є процес відновлення мантійними газами Н2 
та СН4 (Griffin et al, 2016; Чайковський, Коротченкова 2012). Такий механізм важко 
зіставити з отриманими результатами, що до вмісту води у сферулах, оскільки вода є 
безумовним кінцевим продуктом відновлюваних реакцій цього типу. 

Висновки. Підсумовуючи результати виконаних досліджень, можна зробити 
наступні висновки. Значний об’єм азоту може знаходитися не лише у металевій а у 
розплавленій силікатній фазі в перехідній зоні ядро-мантія, що повинно бути 
врахованим при підрахунку загального балансу азоту Землі. Значний вміст азоту у 
силікатних та металевих сферулах поряд із дуже низьким вмістом кисню 
підтверджують гіпотезу їхнього формування у найнижчих частинах мантії планети. 
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In this paper the chemical composition of 80 core samples from the Runovshchyna Area 
was investigated. The application of discriminant analysis provided an opportunity to 
choose six geochemical components which are predictors of petroleum potential of the area 
and to derive three equations for reservoir type detection within a certain accuracy. The 
most important features of the distribution of the elements-predictors in different types of 
sedimentary sections were also mentioned 

 
DISCRIMINANT ANALYSIS AS AN INSTRUMENT FOR PREDICTION OF 

PETROLEUM POTENTIAL OF RUNOVSHCHYNA AREA (POLTAVA OBLAST) 
 

Bukatiuk R. 
 
Вступ. Будищансько-Чутівська ділянка розташована за 20 км від міста Полтави. 

Протягом 2011-2012 років на цій ділянці виконували комплексні геофізичні 
дослідження, за результатами яких вдалося суттєво уточнити геологічну будову 
території, насамперед структуру тріасової, пермської та карбонової систем, і 
підготувати до глибокого буріння певні нафтогазоперспективні об’єкти, 
найпривабливішим з яких виявився Південно-Руновщинський. (Зейкан О.Ю. та ін., 
2013) Для прогнозування нафтоносності цього об’єкта в роботі застосовано один із 
методів математичної статистики. Дискримінантний аналіз дає змогу ідентифікувати 
параметри, за якими можна дискримінувати, тобто розділити, вибірку на групи, що 
характеризують певну властивість об’єкта. Такими параметрами в цій роботі є вміст 
петрогенних оксидів та речовин, за яким можна визначити тип колектора чи 
спростувати перспективність зразків на наявність вуглеводнів. 

Аналіз попередніх досліджень, формулювання проблеми та актуальність її 
вирішення. Для вивчення нафтоносності порід Руновщинської ділянки було проведено 
цілу низку аналізів різноманітними методами математичної статистики, а також 
проаналізовано геохімічні модулі. Результати свідчать про те, що за речовинним 
складом гірських порід можна з достатньо високою точністю прогнозувати наявність 
вуглеводнів у досліджуваному масиві. Нині в Україні фактично всі великі родовища 
вуглеводнів уже відкриті й виснажені. Отже, більшість відкритих у майбутньому 
покладів матимуть невеликі розміри. Буріння кожної нової свердловини знижує 
можливий економічний ефект від експлуатації родовища, а тому застосування методів 
математичної статистики дасть змогу зробити родовища більш рентабельними, не 
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знижуючи якості виконаних робіт та відтворюваності результатів. Виявлення нових 
невеликих за розмірами родовищ дасть змогу Україні зменшити енергозалежність від 
інших держав, що важливо для підтримки економічної та політичної стабільності. 

Фактичний матеріал та методологія досліджень. У цій роботі проаналізовано 
вміст геохімічних компонентів у 80 зразках керна зі свердловин 100, 101 та 110 
Руновщинської площі Східного нафтогазоносного регіону (Вижва та ін.,2017).  

Дискримінантним аналізом зручно визначати предиктори – параметри, за 
допомогою яких можна ідентифікувати необхідні об’єкти, виразивши певну змінну 
лінійною комбінацією незалежних показників (Халафян А.А., 2007). Залежною змінною 
в нашому разі є тип колектора, предикторами є дані геохімії: уміст оксидів хімічних 
елементів, урану, сульфуру, хлору, втрати внаслідок прожарювання, гігроскопічна 
вода, карбонатність, глинистість тощо. 

Перевіримо, як побудована модель працює на нашій вибірці. Як бачимо з матриці 
класифікації, модель правильно визначила 78,57% водонасичених зразків, 91,11% 
нафтонасичених та 100% неколекторів. Загалом, її точність становить 91,03% (табл. 1). 
Це досить високий результат. 

Таблиця 1. Матриця класифікації 
Classification Matrix (дані.sta)
Classifications: Rows(Observed) Columns(Predicted)
(Analysis sample)

Class
Percent
Correct

water
p=,1795

oil
p=,5769

non-collector
p=,2436

water
oil
non-collector
Total

78,5714 11,00000 3,00000 0,00000
91,1111 4,00000 41,00000 0,00000

100,0000 0,00000 0,00000 19,00000
91,0256 15,00000 44,00000 19,00000

 
Перевірити придатність моделі для застосування можна за допомогою так званої 

процедури крос-перевірки (перехресної перевірки). Вона полягає в тому, що з вихідної 
вибірки резервується контрольна вибірка, дані якої не беруть участі в навчанні моделі. 
Однак обсяг такої вибірки не надто великий, тому зробимо по-іншому: за критерієм 
Вілкса (Халафян А.А., 2007) з’ясуємо, наскільки значимим є кожен предиктор моделі. 
Значимість визначатимемо за значенням так званого p-рівня. Певний предиктор 
значимий, якщо значення p задовольняє умову p < 0,05. Жоден із предикторів не є 
значимим за результатами аналізу (табл. 2) 

Часто це пов’язано з тим, що багато предикторів корелюють між собою. У такому 
разі необхідно позбавитись від певної кількості предикторів, щоб модель стала стійкою 
та придатною для застосування на практиці. 

Щоб отримати таблицю з покроковим відбором предикторів, потрібно змінити 
налаштування аналізу, вибравши покрокову з включенням опції побудови моделі, інші 
залишаємо без змін. 

Отримані результати, їхнє обговорення. Як бачимо, усі предиктори відібрано за 
7 кроків. Значимими програма вибрала шість параметрів: умісти хлору, оксиду калію, 
титану й магнію, сульфатної (шестивалентної) сірки та гігроскопічної води. Додавання 
жодного іншого предиктора не покращить запропоновану модель. 

Ще раз проаналізуємо значення p-рівнів. Видно, що для кожного з них p < 0,05. 
Отже, усі предиктори значимі, вони виділені в табл. 2 червоним шрифтом. 

Знову побудуємо матрицю класифікації. Як бачимо, загальна точність моделі 
становить 84,62%, причому для ідентифікації водонасичених порід точність складає 
78,57%, для неколекторів – 73,68%, а для нафтонасичених порід – аналогічно, 91,11% 
(табл. 3). 
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Таблиця 2. Аналіз значимості предикторів 
Multivariate Tests of Significance (дані.sta)
Sigma-restricted parameterization
Effective hypothesis decomposition

Effect
Test Value F Effect

df
Error

df
p

Intercept
U
SiO2
TiO2
Al2O3
Fe2O3
MnO
MgO
CaO
Na2O
K2O
P2O5
S
Cl
H2O-
LOI
S(2-)
S(6+)
Qtz
CO3(2-)
Clay

Wilks 0,954133 1,68253 2 70 0,193334
Wilks 1,000000 0
Wilks 1,000000 0
Wilks 0,784879 9,59284 2 70 0,000208
Wilks 1,000000 0
Wilks 1,000000 0
Wilks 1,000000 0
Wilks 0,908919 3,50728 2 70 0,035349
Wilks 1,000000 0
Wilks 1,000000 0
Wilks 0,673484 16,96857 2 70 0,000001
Wilks 1,000000 0
Wilks 1,000000 0
Wilks 0,536196 30,27469 2 70 0,000000
Wilks 0,542163 29,55619 2 70 0,000000
Wilks 1,000000 0
Wilks 1,000000 0
Wilks 0,869254 5,26443 2 70 0,007415
Wilks 1,000000 0
Wilks 1,000000 0
Wilks 1,000000 0

 
 
Таблиця 3. Точність моделі після відбору предикторів 

Classification Matrix (дані.sta)
Classifications: Rows(Observed) Columns(Predicted)
(Analysis sample)

Class
Percent
Correct

water
p=,1795

oil
p=,5769

non-collector
p=,2436

water
oil
non-collector
Total

78,57143 11,00000 3,00000 0,00000
91,11111 4,00000 41,00000 0,00000
73,68421 0,00000 5,00000 14,00000
84,61538 15,00000 49,00000 14,00000

 
Результатом виконання дискримінантного аналізу є три функції класифікації P, 

коефіцієнти яких наведені в табл. 4. Ці функції використовуватимемо для класифікації 
зразків, для яких немає даних про тип колектора. Якщо найбільше значення матиме 
перша функція, то колектор водонасичений, якщо максимальним виявиться результат 
другої функції – колектор насичений нафтою, якщо ж третьої – для породи не 
характерні колекторні властивості.  

Рівняння для водонасичених горизонтів має такий вигляд: 
 

 
Рівняння для нафтоносних колекторів таке: 

 
 

Рівняння для прошарків, складених породами-неколекторами: 
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Таблиця 4. Коефіцієнти функцій класифікації 

 
 
Висновки. У цій роботі запропоновано використовувати дискримінантний аналіз 

для прогнозування нафтоносності порід та розчленування осадового розрізу 
Руновщинської ділянки. За результатами досліду виділено шість компонентів-
предикторів нафтоносності та складено три рівняння, за допомогою яких із певною 
точністю можна віднести досліджуваний зразок до одного з трьох типів осадових 
розрізів. Репрезентативність результатів пов’язана з різною розповсюдженістю 
елементів-предикторів у нафтоносних, водонасичених горизонтах та породах-
неколекторах. Зокрема, високі вмісти оксидів титану й калію та шестивалентної сірки 
характерні для нафтонасичених порід, що представлені переважно лужними 
пісковиками. Підвищені кількості оксиду магнію та гігроскопічної води притаманні для 
карбонатних, зокрема доломітів і мергелів, та глинистих порід. Високим умістом хлору 
натомість характеризуються водонасичені горизонти. Отже, що більш специфічною та 
однозначно спрямованою є поведінка певного компонента в геохімічних процесах, то 
перспективнішим є його застосування як ознаки наявності в розрізі вуглеводнів. 
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РЕЧОВИННИЙ СКЛАД ОКРЕМИХ БЛОКІВ УЩ З ГЛИБИНОЮ 
(ЗА МАТЕРІАЛАМИ ПТБМ) 

 
Буртний П.О., Корчін В.О., Карнаухова О.Є. 

 
Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України, Київ, e-mail: korchin@igph.kiev.ua 
 
By the method of petrophysical thermobaric modeling the material deep model of different 
areas of Ukrainian shield are build. Overhead horizons of the Earth's crust are built by 
granitoides and gneisses. Below are enderbites and diorites. Further are basic granulites 
and gabroides. At all material models it is possible to select the areas of low velocity zones. 
These zones are correspond of inversion velocity intervals, which experimentally discovered 
almost at all of rocks on dependences of VP,S=f(РТ)=f(Н). 

 
MATERIAL COMPOSITION OF USh SEPARATE BLOCKS WITH DEPTH 

(ON MATERIALS PTBM) 
 

Burtnyi Petro, Korchin Valery, Karnaukhova Elena 
 

Вступ. Петрофізичне термобаричне моделювання (ПТБМ) використовується нами 
для побудови речовинного складу глибин різних районів земної кори. В основу 
моделювання покладена інформація про геолого-геофізичні дані досліджуваної площі 
(загальна геологія і районування порід, дані ГСЗ, гравіметрії, геотермії) і результати 
експериментального вивчення петрофізичних параметрів гірських порід конкретних 
регіонів при високому тиску (Р) і температурах (Т), що відповідають їх розподілу з 
глибиною (Буртний та ін., 2013; Корчін, 2013; Корчін, Буртний, 2011; Корчін та ін., 
2013).  

Результати надглибокого буріння переконують, що в окремих блоках кристалічної 
кори не існує поверхонь розділу (принаймні до глибини 15 км), обумовлених значними 
змінами складу мінерального середовища (Буртний та ін., 2013; Корчін та ін., 2013). 
Ймовірно, що низи кори можуть бути представлені тими ж породами, що і поверхневі 
утворення і вони можуть бути аналогами глибинного корового матеріалу. Основою 
ПТБМ є зіставлення матеріалів ГСЗ з даними вивчення швидкісних параметрів гірських 
порід району досліджень при високому тиску і температурах, які змінюються за РТ-
програмами відповідно їх розподілу з глибиною конкретного району (Буртний та ін., 
2013; Корчін, 2013; Корчін, Буртний, 2011; Корчін та ін., 2013). Правомірність 
регіональних глибинних термобаричних петрофізичних побудов підтверджується 
наявністю відповідних критеріїв подібності, які виправдовують порівняльний аналіз 
матеріалів вибухової сейсмології і даних лабораторного вивчення швидкісних 
параметрів порід (Буртний та ін., 2013; Корчін та ін., 2013). 

Результати моделювання. У земній корі Українського щита (УЩ) 
прогнозувалося близько 10 різновидів мінеральних утворень: різноманітні комплекси 
гранітів, гнейсів, чарнокіти, ендербіти, діорити, анортозити, основні грануліти, габро, 
піроксеніти. Для цілей ПТБМ було вивчено приблизно 5000 зразків різноманітних 
порід УЩ. Методом ПТБМ побудовано близько 40 колонок прогнозованого складу 
порід (аналогів поверхневих мінеральних утворень) з глибиною для певних ділянок 
Українського щита, які, як правило, прив'язані до профілів ГСЗ, що перетинають його 
основні мегаблоки (рис. 1) (Корчін та ін., 2016, 2018). Карта-схема розміщення 
модельних колонок на території УЩ, наведена на рис. 1. 
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Рисунок 1. Карта-схема з зазначенням місць розташування колонок, за якими виконано 
моделювання глибинної будови земної кори УЩ. 1 - профілі ГСЗ; 2 - номери колонок; 3 - 
розломи різних порядків; 4 - шовні зони; 5 - райони відбору зразків (І - Подільський блок, 
ІІ - Середнє Побужжя і Голованівська шовна зона, ІІІ - Інгульський (Кіровоградський) 
мегаблок і Ингулецько-Криворізька шовна зона, IV - Середньопридніпровський 
мегаблок) 

 
Моделі розподілу гірських порід з глибиною для відповідних площ представлені 

на рис 2. Для горизонтів порід вказані значення їх густини, які відповідають зазначеним 
глибинам відповідно до експериментальних залежностей ρ=f(PТ)=f(H). На колонках, де 
представлений розподіл порід з глибиною, відзначені також ділянки можливого 
розташування зон низьких сейсмічних швидкостей (ЗНШ), зон термобаричного 
розущільнення порід, побудованих за експериментальними залежностями 
ρ,VP=f(PТ)=f(H). Зазначені зони можуть розташовуватися майже на всіх ділянках УЩ 
(при необхідних геотермічних режимах для цих площ) (Буртний та ін., 2013; Корчін, 
2013; Корчін, Буртний, 2011; Корчін та ін., 2013). Передбачувані ЗНШ і зони 
термобаричного розущільнення порід, як правило, розташовані на глибинах 3-25км 
(рис 2). Сумісний аналіз параметрів сейсмічних хвилеводів і зон низьких швидкостей, 
виявлених лабораторними петрофізичними дослідженнями, дозволив зробити 
припущення про термодинамічну природу ЗНШ в земній корі. Зони мають потужність 
від кілька сотень метрів до 20км, зі зменшенням швидкості в них від десятків метрів на 
секунду до 0,4÷0,6 км/с. Абсолютні значення швидкості на щитах в зоні зазвичай 
6,1±0,4 км/с. Їх потужність може збільшуватися (зі збільшенням інтенсивності 
глибинного теплового потоку) або вони зникають (зі зниженням надходження 
достатнього тепла з глибини). Подібна нестійкість зон низької швидкості і горизонтів 
зниженої густини обумовлює їх епізодичність проявів в земній корі (Буртний та ін., 
2013; Корчін, 2013; Корчін, Буртний, 2011; Корчін та ін., 2013, 2016, 2018). 

Обговорення результатів. Верхні горизонти земної кори УЩ складені породами 
– аналогами поверхневих порід досліджуваної площі. Як видно (рис. 2), на глибини 5-
20км поширюються різноманітні граніто-гнейси (за винятком площ деяких геофізичних 
аномалій). Нижче цих порід найбільше імовірні горизонти, сформовані різноманітними 
чарнокітоїдами, ендербітами, діоритами і іншими подібними до них різновидами 
середнього складу. Горизонти цих порід розташовані на глибинах 5-40км. Нижні 
горизонти вивчених ділянок кори УЩ, аж до границі Мохо, як правило, сформовані 
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різноманітними товщами порід основного складу (як правило, основними гранулітами). 
Епізодично тут можуть бути присутні породи ультраосновного складу (піроксеніти). 

На підставі виконаного нами прогнозу речовинного складу окремих структурних 
елементів відзначимо характерні особливості моделей УЩ по блокам (рис. 1, 2). 

 

 

 
Рисунок 2. Модельні колонки розподілу гірських порід з глибиною для різних районів УЩ 
(райони розташування колонок 1-27 див. рис. 1). 1 - граніти кіровоградсько-
житомирські; 2 - граніти порфіроподібні кіровоградські; 3 - граніти новоукраїнські; 4 
– граніти боков’янські; 5 - граніти бузькі; 6 - граніти чудново-бердичівські; 7 - граніти 
ріпаківі; 8 - плагіограніти. 9 - чарнокіти; 10 - ендербіти; 11 - основні грануліти; 12 - 
діорити; 13 - габро; 14 - анортозити; 15 - гнейси інгуло-інгулецької серії; 16 - ймовірні 
ЗНШ 

 
Найбільш древніми структурами УЩ, сформованими в археї, є Подільський і 

Середньопридніпровський мегаблоки (рис. 1, 2, кол. 1-11). В межах Подільського блоку 
розвинені утворення гранулітової фації регіонального метаморфізму. Поверхня його 
фундаменту складена, в основному, гранітоїдами нижньопротерозойського 
подільського комплексу (чудново-бердичівські граніти) (кол. 1, 3, 4) серед яких у 
вигляді підняттів виступають окремі тіла порід немирівського комплексу (чарнокіти, 
ендербіти) (кол. 2, 5) і гнейси дністровсько-бузької серії. На глибинах 5-18км 
передбачається розвиток чудново-бердичівських гранітів, плагіочарнокітів, чарнокітів, 
ендербітів. Фундамент Середньопридніпровського блоку формують утворення 
амфіболітової фації регіонального метаморфізму, поверхня якого на глибинах 0-10км 
складена плагіогранітами дніпропетровського і саксаганського комплексів (кол. 6-11). 
Саксаганський блок (кол. 11) в інтервалі 12-30км характеризується різким зменшенням 
градієнта VP, який відповідає габро. Земна кора Середнього Побужжя має найбільшу 
потужність (рис. 2, кол. 12-15). В Гайворонському та Чечеліївському (кол. 12, 15) 
блоках переважають архейські утворення гранулітової фації чарнокіт-ендербітового 
складу. Фундамент Синицівського та Кривоозерського блоків складений 
нижньопротерозойськими утвореннями амфіболітової фації – метаморфічними 
породами бузької серії та гранітоїдами побузького комплексу (кол. 13, 14). У 
Кривоозерському блоці (кол. 14) в інтервалі глибин 4-15км VP кори значно вище, де 
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прогнозується прихована інтрузія основного складу. Сейсмічні швидкості 
Чечеліївського блоку (кол. 15) на глибинах 5-20км характерні для високогустинних 
порід основного складу (габро, габро-норити, основні грануліти). Результати 
досліджень VР,S=f(H), ρ=f(H) показують, що породами з високими значеннями VP (6,4-
6,5 км/с) і з густиною 2,75-2,81 г/см3, можуть бути анортозити, утворення відомої в 
гранулітових комплексах щитів мангеріт-анортозитової серії. У центральній частині 
УЩ (Інгульський мегаблок) виділяється декілька структур, які різняться швидкісними 
параметрами кори (особливо в її верхніх частинах), і можливо складом і віком порід, 
що складають приповерхневі горизонти (рис. 2, кол. 16-27). Такими структурами є 
Корсунь-Новомиргородський плутон гранітів рапаківі та основних порід (кол. 16-18), 
Новоукраїнський масив (кол. 19, 20), складений порфіроподібними новоукраїнськими 
гранітами, Приінгульська синкліналь (кол. 21, 22), виконана гнейсами інгуло-
інгулецької серії. На схід від них знаходиться Ингулецько-Криворізька шовна зона, де 
на повехні розвинені граніти Боков’янского масиву (кол. 23), що відносяться до 
новоукраїнського комплексу, плагіограніти дніпропетровського комплексу (кол. 24, 
27), долинські порфіроподібні гранітоїди, що переходять в дніпропетровські 
плагіограніти (кол. 25) , а також породи гнейсового комплексу (кол. 26), що переходять 
в долинські і далі дніпропетровські плагіограніти. Починаючи з глибин 12-14 до 22км, 
сейсмічні швидкості тут однакові для всіх виділених ділянок і відповідають діоритам. 

Висновки. Перехід від побудованої прогнозної колонки з конкретними 
координатами до моделей сусідніх площ може бути змодельований на підставі більш 
широкого комплексу геофізичних даних. Представлені матеріали будуть використані 
для 3D моделей УЩ. Зони розущільнення мінерального середовища кристалічної кори, 
які часто реєструються у вигляді ЗНШ (можливе місце розташування яких зазначено на 
колонках (рис. 2 поз. 16)), можуть служити глибинними діагностичними ознаками 
пошуку родовищ корисних копалин. Ці області, за певних РТ-параметрах, служать 
спусковим механізмом початкового етапу утворення локальних горизонтів, здатних 
брати активну участь в перетворенні геосередовища, формуванні зон розущільнення 
порід літосфери і далі скупчень корисних копалин, найбільш доступні сучасним 
методам геофізичної діагностики і буріння (Корчін, 2013; Корчін та ін., 2013, 2016, 
2018). 
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Based on the modeling of Cretaceous deposits subsidence in the western centricline of the 
Black Sea megadepression, the features of its catagenesis are determined. There are four 
lithogenetic types of reservoirs, which differed in the time of formation, structural features, 
fluid regime and the nature of oil and gas saturation highlighted. The characteristic 
features of the current state of the oil and gas system are established, the forecast zones of 
oil and gas accumulation are localized. 
 

DYNAMICS OF LITHOGENETIC RESERVOIRS FORMATION IN THE 
CRETACEOUS DEPOSITS OF THE WESTERN CENTRICLINAL OF THE BLACK 

SEA MEGADEPRESSION 
 

Нnidets V.P., Нryhorchuk K.H, Balandjuk L.V. 
 

Вступ. Нафтогазовий потенціал північно-західної акваторії Чорного моря 
підтверджений відкриттям низки нафтових, газових та газоконденсатних родовищ. 
Втім дотепер не вирішені питання, пов’язані з аргументованим виділенням у його 
межах нафтогазових систем. При цьому, якщо нафтогазоматеринські товщі та осередки 
генерації вуглеводнів більш менш впевнено локалізовані, то історія їх еволюції в 
катагенезі, ймовірні шляхи міграції вуглеводневих флюїдів та ділянки їх акумуляції на 
даний час не досліджені. Для з’ясування цих питань здійснене моделювання динаміки 
процесів катагенезу крейдових відкладів західної частини Причорноморського 
мегапрогину.  

Отримані результати, їх обговорення. Дослідження проведені за профілем 
свердловин: Прадніпровська-1 – Флангова-2 – Гамбурцева-2 – Десантна-1, який 
перетинає західну периферію Голіцинського та Гамбурцівського осередків генераціїї 
ВВ, які пов’язані з глинистими нашаруваннями нижньої та мергельно-глинистими – 
верхньої крейди (Гнідець та ін, 2010; Григорчук, 2012). Історія катагенезу крейдових 
відкладів у цих свердловинах відрізнялася (Рис.1), що спричинене їх розміщенням у 
різних тектонічних блоках, границями між якими слугують Голіцинський, Суліно-
Тарханкутський, Губкіно-Донузлавський розломи. 

Основним джерелом ВВ слугували істотно глинисті депресійні утворення 
Голіцинського осередку генерації, для якого характерний прояв трьох циклів 
катагенезу,  які завершувалися у передкампанський, передпалеоценовий та 
передміоценовий час (Григорчук, 2012). На кожному формувалися літогенетичні 
резервури. За характером їх зв’язку  з певними режимами катагенезу можна виділити 
чотири основні типи. Резервуари 1 типу характеризуються перманентним розвитком 
протягом усіх циклів та етапів катагенезу, а починають формуватися з пасивного 
підетапу першого циклу. Локалізовані вони у ділянках виразних літофаціальних 
заміщень, де унаслідок нерівномірного ущільнення осадових тіл різного складу 
формувалася різноспрямована літогенетична тріщинуватість, що сприяло міграції 
флюїдів. Останні спричиняли процеси вилуговування, перекристалізації, перерозподілу 
мінеральної речовини. В результаті у цих ділянках сформувалися резервуари, які 
відрізнялися складною будовою: розвиток блоків пористих та мікротріщинуватих 
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порід, які розділялися потужнішими зонами тріщинуватості (Григорчук, Сеньковський, 
2013). 

 
Рисунок 1. Історія занурення та періодизація катагенезу відкладів крейди. 
Ексфільтраційний етап катагенезу: 1 – пасивний підетап, 2 – активний підетап; 
3 – палеотемператури; 4 – регіональні зони розущільнення 
 

Решта типів пов’язана з активними підетапами катагенезу. При цьому у 
структурно-часовому аспекті можна виділити наступні різновиди. 2 тип формується  на 
активному підетапі безпосередньо у субгоризонтальних зонах розущільнення, у 
ділянках алевроліто-піщаних чи карбонатних порід, куди надходили агресивні флюїди 
із області консервації літогенетичних процесів (осередка генераціїї вуглеводнів).  Це 
зумовлювало формування колекторів при розчиненні карбонатних мінералів цементу, 
уламкових – каркасу порід, каолінітизації глинистих мінералів. Поступова втрата за 
латераллю енергетичного потенціалу розчинів, їхнє змішування з поровими 
спричиняли різноманітний аутигенний мінералогенез. Унаслідок цього утворювалися 
ділянки порід-колекторів вилуговування, облямовані зонами мінерального ущільнення. 
Формування резервуарів 3 типу розпочиналося на активному підетапі ктагенезу, коли 
виникали регіональні зони розущільнення (тріщинуватості) (Григорчук, 2012), у які в 
істотно глинистих породах осередків генерації унаслідок значного дилатансійного 
ефекту відбувалося нагнітання флюїдів з оточуючого породного масиву, що 
призводило до нагромадження вуглеводнів головним чином у тріщинах. На пасивному 
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підетапі катагенезу режим розтягу у зонах змінювався стисненням. При цьому у 
породах зберігалася лише залишкова дилатансійна пористість, а зв’язність тріщин як 
флюїдопровідної системи зменшувалася. Попередньо акумульовані вуглеводневі 
флюїди опинилися у вигляді окремих лінз та включень у тріщинуватих породах 
(мергелі, аргіліти). Геостатичні навантаження спричинили формування аномально 
високих порових тисків. 4 тип – це 2 тип резервуарів, які були утворені на попередніх 
циклах катагенезу. 

Були побудовані моделі для кожного циклу. В результаті на кінець останнього 
циклу (фактично на теперішній час) склалася наступна картина розвитку резервуарів і 
ймовірних шляхів міграції вуглеводнів (Рис.2). 

 

 
 
Рисунок 2. Модель розвитку резервуарів вуглеводнів у відкладах крейди. 
Осадові комплекси: 1 – алевроліто-піщаний (нижня крейда) та вапняковий (верхня 
крейда), 2 – істотно глинистий, 3 – алевроліто-піщано(вапняково)-глинистий; 4 – 
палеотемператури; 5 – регіональні зони тріщинуватості; 6 – область консервації 
процесів літогенезу, 7 – контури резервуарів. Флюїдні перетоки: 8 – розсіяні; 9 – 
концентровані. Типи резервуарів: 10 – перший; 11- другий; 12- третій; 13 – четвертий; 
14 – час утворення резевуарів ( І – ІІІ цикли катагенезу); 15 – прогнозні зони 
нафтогазонагромадження 

 
У найбільш цікавій в економічному аспекті Голіцинський депресії прогнозується 

існування трьох ізольованих (замкнених) резервуарів, які розвинені у докрейдових 
утвореннях та відкладах готериву – середнього альбу. Ці резервуари представляють 
собою релікти давніх нафтогазових систем, які активно діяли протягом перших двох 
циклів катагенезу. Резервуари характеризуються латеральною неоднорідністю: 
заміщення тріщинних колекторів тріщинно-каверно-поровими від центральних частин 
до периферії, що дозволяє припускати відповідну неоднорідність флюїдонасиченості та 
енергетичного стану флюїдів. Враховуючи температурні умови часу формування цих 
резервуарів, вони вірогідно були виповнені рідкими вуглеводнями. В ході подальшого 
занурення і зростання температур можливі були певні зміни їх складу з формуванням 
мультикомпонентних вуглеводневих сумішей. 

На третьому циклі катагенезу сформувалася активна (вірогідно і на даний час) 
нафтогазова система, яка охоплює осередок генерації (глинисті відклади середнього- 
верхнього альбу Голіцинського депоцентру), звідки останні надходили у комбіновані 
резервуари, котрі розвинені як у нашаруваннях нижньої, так і верхньої крейди. 
Подальша міграція вуглеводневих флюїдів вочевидь відбувалася у субгоризонтальному 
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(по зоні розущільнення) та субвертикальному (по зонах фаціальних заміщень) 
напрямках. Така спрямованість потоків дозволяє виділити дві прогнозні зони 
нафтогазонагромадження, які локалізовані на північному та південному бортах 
Голіцинської депресії. Результати моделювання узгоджуються з фрагментарними 
фактичними даними, що є певним підтвердженням його коректності. Так, у св. 
Флангова-2 отримані припливи газу: 12–14 тис.м3/д (інт. 2796–2932 м) та 1,5 тис.м3/д 
(інт. 3022–3038 м). Колектори представлені  тріщинно-сутуро-стилолітовими 
вапняками (інт. 2810–2934 м). Це, власне інтервали розвитку регіональної зони 
розущільнення, по якій прогнозується лавинна міграція вуглеводневих флюїдів. 

У зв’язку з вищезазначеним позитивно можна оцінити підняття (Мирне, 
Партизанське), які, розміщені на південь від Флангової структури; Осетрове та Анчоус, 
розташовані північніше структури Гамбурцева. 

Висновки. На основі моделюванні історії занурення крейдових відкладів західної 
центрикліналі Причорноморського мегапрогину визначені особливості режиму їх 
катагенезу. Виділено чотири літогенетичні типи резервуарів, які відрізнялися часом 
утворення, особливостями будови, флюїдним режимом та характером 
нафтогазонасиченості. Встановлені характерні риси сучасного стану нафтогазової 
системи, локалізовано прогнозні зони нафтогазонагромадження. 
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In the Middle Devonian deposits of the Schidnosaratska structure of Dobrogea foredeep, 9 
lithocycles of regressive nature are distinguished, which are characterized by a two-
membered structure: the lower part is represented by carbonate or terrigenous-carbonate 
rocks, the upper part by marl-sulphate and sulphate (anhydrites). Within the structure, the 
diversity of sedimentary cyclicity is established, which testifies to the complex nature of the 
interaction of sea level changes and structural deformations and, accordingly, the 
consedimentary nature of the latter and reflects the rhythmic variability of sedimentation 
conditions during the Middle Devonian. 
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LITHOCYCLES OF MIDDLE DEVONIAN OF DOBROGEA FOREDEEP. 
SCHIDNOSARATSKA STRUCTURE. 

 
Нnidets V.P., Нryhorchuk K.H., Koshil L.B., Yakovenko M.B.  

 
Вступ. Біогенно-евапоритові сульфатно-карбонатні нашарування девону 

Переддобрудзького прогину є одним із перспективних комплексів Причорноморсько-
Кримської нафтогазоносної області. Відклади середнього девону складені 
перешаруванням ангідритів, доломітів, вапняків, аргілітів та піщано-алевролітових 
порід, які формують циклічні послідовності (Гнідець та ін. 2003; 2016). Пастки 
вуглеводнів у таких відкладах, як правило, характеризуються складними 
морфоструктурними параметрами. У зв'язку з цим у процесі прогнозування 
перспективних ділянок на одне з перших місць висувається детальне вивчення 
літологічної будови розрізу, зокрема в аспекті її фаціально-циклічного характеру. У 
роботі на основі літогенетичної інтерпретації результатів геофізичного дослідження 
свердловин (радіоактивний каротаж) розглянуті особливості літологічної циклічності 
середньодевонських відкладів Східносаратської структури, з якими пов’язане 
однойменне родовище нафти. 

Отримані результати, їх обговорення. Потужність відкладів ейфельського віку 
змінюється від 400 (св.4) до 459 м (св.3). 

У розрізі виділено 5 літологічних циклітів регресивної природи (е-1 – е-5 знизу 
догори), які мають двочленну будову (Рис.1). Нижня частина представлена 
карбонатними або теригенно-карбонатними породами, верхня – мергельно-
сульфатними та сульфатними (ангідрити). Сумарний вміст ангідритів та мергелів у 
верхніх частинах циклітів становить 66–83 %, у нижніх –  27–39 %;  вапняків та 
доломітів, відповідно – 16–38 % та 44–61 %. 

Ці цикліти характеризуються певними просторово-віковими варіаціями породного 
складу та потужностей. Так, потужність циклітів змінюється від 25 м (е-5 св. 
Східносаратська-4) до 179 м (е-1 св. Східносаратська-1). В цілому переважають 
значення близько 50–60 м. 

Це ж стосується і товщин верхньої та нижньої частин циклітів. Так, потужність 
сульфатної частини варіює від 15–17 м до 54–118 м. Останнє притаманне св.  
Східносаратська-1, у якій сумарний вміст ангідрито-мергельних частин досягає 62 % 
від загальної товщини розрізу (на фоні 30–35 % у решті свердловин Східносаратської 
структури). Потужність нижньої частини становить 12–107 м. Максимальні значення 
притаманні св. Східносаратська-3 та -2 (до 70 % від загальної товщини розрізу). 

Породний склад окремих частин циклітів теж характеризується певною 
мінливістю. Так, цикліт е-1 відрізняється значним розвитком у його нижній частині 
поряд з вапняками та доломітами піщано-алевролітових та глинистих порід, вміст яких 
змінюється від 27 % (св. 5) до 44 % (св. 3). У цикліті е-3 також спостерігаються шари 
теригенних порід, де їх вміст становить 17–46 % (відповідно св. 2 та 1). При цьому у 
цикліті е-3 товщина теригенних пачок не перевищує 3–6 м, а у цикліті е-1 – досягає – 
15 м, і складені вони перешаруванням пісковиків, алевролітів (0,5–2 м) та аргілітів (1–6 
м).  
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Рисунок 1. Цикліти відкладів середнього девону Східнсаратської площі. 
Літологія: 1– ангідрити, 2 – доломіти, 3 – вапняки, 4 – мергелі, 5 – аргіліти,  
6 – пісковики, алевроліти; цикліти: 7 – трансгресивна, 8 – регресивна частини 
 
Вапняки та доломіти також відзначаються вельми нерівномірним просторово-

віковим розвитком. Так, у більшості циклітів вони формують пачки потужністю від 6–8 
до 30–40 м, натомість в окремих випадках (е-1, е-2 у св. 1; е-3 у св. 5) фіксуються лише 
їх окремі прошарки (до 1–2 м). В деяких циклітах розвинено від 3 до 5 пачок 
карбонатних порід, що розмежовані малопотужними горизонтами сульфатних або 
глинистих утворень. Така картина зафіксована у циклітах е-1, е-2 (св. 2; сумарна 
потужність карбонатних відмін – 43, 56 м, відповідно); е-1, е-4 (св. 3; 51 та 35 м); е-4, е-
5 (св. 5; 46 та 87 м). Зазначені особливості, згідно критеріям (Махнач и др., 1984), 
дозволяють віднести ці утворення до типу багатоповерхових біостромів, як є 
перспективними в аспекті формування порід-колекторів. 

У сульфатних частинах циклітів також місцями спостерігаються окремі горизонти 
карбонатних порід, вміст яких може досягати 20–35 %, а потужність – 7–10 м. 
Ангідрити та мергелі, в свою чергу, формують прошарки (до 3–5м) у нижніх частинах 
циклітів (вміст від 10 до 50 %). Такий характер розподілу порід спричиняє формування 
дрібнішої циклічності відкладів. Наприклад, у цикліті е-1 спостерігається від 5 (св. 4) 
до 10 (св. 1, 2) таких утворень. 
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Потужність відкладів живетського віку змінюється від 129 (св. 3; 4) до 193 м 
(св. 1). У розрізі виділено 4 цикліти (g-1–g-4), потужність яких змінюється від 18 м (g-2, 
св. 4) до 73 м (g-4, св. 1). 

Сумарний вміст ангідритів та мергелів у верхніх частинах циклітів становить 73–
100 %, у нижніх –  0–20 %;  вапняків та доломітів, відповідно – 0–21 % та 7–55 %. 
Звертає увагу більш контрастний характер розвитку, у порівнянні з ейфельськими 
відкладами, цих літологічних відмін у певних частинах циклітів, а також значне 
поширення у нижніх частинах усіх літоциклів теригенних порід. Так, їх вміст 
змінюється від 24 у цикліті g-1 (св. 5) до 85 % у св. 1 (цикліт g-4). Відповідно і розвиток 
карбонатних порід є значно меншим: від 6 %  у цикліті g-4 (св. 1) до 50 % у св. 5 
(цикліт g-1). При цьому зазвичай фіксуються 1–2 карбонатні пачки потужністю 3–12 м. 
Лише у св. 3 (цикліт g-4) та св. 4 (g-1) розвинені до 6 пачок сумарною потужністю 23 та 
15 м, відповідно.  

Літологічна будова розрізу сульфатно-карбонатних товщ відображає певну 
періодичність умов осадонагромадження, зокрема, змін рівня моря: сульфатні 
утворення відповідають регресивним,  а карбонатні – трансгресивним етапам розвитку 
седиментаційного басейну. Як очевидно (Рис.2), в межах Східносаратської площі 
спостерігається різноманітність циклічності відкладів середнього девону, що вказує на 
складний характер взаємодії змін рівня моря та структурних деформацій і, відповідно, 
конседиментаційний характер останніх. 

Рисунок 2. Літологічна будова відкладів середнього девону Східносаратської площі. 
Елементи циклітів: 1–мергельно-сульфатний; теригенно-карбонатний: 2–теригенні 
породи, мергелі, ангідрити; 3–карбонатні (вапняки-доломіти) породи; 4–цикліти 

 
Можна помітити певні закономірності. Так, для ейфельского віку (св. 2 та 4) в 

цілому спостерігається зростання регресії від його початку до кінця. При цьому, якщо у 
св. 2 фіксується певна кореляція між роллю сульфатних та карбонатних утворень 
(збільшення вмісту перших відповідає зменшенню вмісту останніх), то у св. 4 такий 
зв'язок відсутній. Свердловини 2 та 5 відрізняються складнішим характером 
циклічності розрізу. Так, у першому випадку максимуми регресії пов’язані з циклітами 
е-2 та е-4, у другому – з циклітом е-3. Розріз св. 1 характеризується зростанням 
трансгресивних тенденцій від початку до кінця ейфельського часу. При цьому 
спостерігаються зворотні співвідношення вмістів сульфатних та карбонатних утворень. 

Своєрідність відкладів живетського віку полягає насамперед у збільшенні 
інтенсивності теригенного скиду, що певною мірою перешкоджало формуванню 
карбонатних біостромових утворень. Це насамперед притаманне св. 1–3, спільним для 
яких є і початковий епізод регресії (цикліт g-1). В подальшому характер циклічності 
розрізу у всіх п’яти свердловинах був специфічним. При цьому виразна трансгресивна 
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тенденція притаманна св. 3, регресивна – св. 4, у решті випадків  спостерігається дещо 
складніший характер перешарування літоциклів. 

Висновки. У розрізі відкладів середнього девону Східносаратської структури 
Переддобрудзького прогину виділено 9 літоциклів регресивної природи, які 
характеризуються двочленною будовою: нижня частина представлена карбонатними 
або теригенно-карбонатними породами, верхня – мергельно-сульфатними та 
сульфатними (ангідрити). В межах структури встановлена різноманітність циклічності 
відкладів, що засвідчує складний характер взаємодії змін рівня моря та структурних 
деформацій і, відповідно, конседиментаційний характер останніх та відображає 
ритмічну мінливість умов осадонагромадження упродовж середнього девону. 
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The results of the study of regularities of formation and placement of major uranium, 
lithium, tantalum-lithium deposits and medium gold deposits in central part of Ukrainian 
shield taking into account the features of deep structure of lithosphere were considered. 
Principally new factors of forming of metallogenic variety and intensive ore-forming in 
central part of Ukrainian shield are presented in the article. The study found that the most 
important precondition in the formation of major U, Li, Ta-Li, U-V-TR-Sc deposits in the 
Ingul megablock of the Ukrainian shield were protruding edges of the anomalous 
lithospheres’ segments high degree of maturity, which leaded to the creation of: 1) forming 
in mantle petrological conditions for  large-scale separation of ore components of  different 
metallogenic specialization (possibly at different depths of the mantle), 2) their joint 
transport in mantle fluids to the upper horizons of the Earth's crust along faults of 
translithospheric penetration, 3) mass-scale ore formation in the uppers structural horizons 
of the crust. This allowed a significant new approach to the efficiency of metallogenic 
prediction and discovering of new major endogenous ore deposits of different metallogenic 
specialization. 
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DEEP FACTORS OF METALLOGENIC DIVERSITY AND INTENSIVE ORE 
FORMATION OF THE INGUL MEGABLOCK OF THE UKRAINIAN SHIELD 

 
Kalashnyk G.A.  

 
Вступ. Металогенічна спеціалізація Інгульського мегаблоку Українського щита 

(УЩ) поєднує великі промислові родовища урану, літію і середні за запасами 
промислові родовища золота. Специфікою є проявленість близького за часом 
сполученого у просторі формування крупних родовищ урану та літію у західному 
облямуванні Корсунь-Новомиргородського плутону і Новоукраїнського масиву. Крім 
того, в східному облямуванні Новоукраїнського масиву перекриваються урановорудні і 
золоторудні поля, однак при цьому проявлена монометальність крупних родовищ урану 
у карбонатно-натрієвих метасоматитах і середніх за запасами Клинцівського та 
Юр'ївського родовищ золота, а також істотний часовий розрив їх утворення. Аналіз 
спільності виникнення просторової пов'язаності і близького за часом формування 
урановорудних об'єктів Ватутінського рудного поля Кіровоградського рудного району, 
літієвих і комплексних Ta-Li родовищ Полохівського і Станковатського рудних полів 
Шполяно-Ташлицького рудного району, просторової пов'язаності великих родовищ 
урану і середніх за запасами родовищ золота в Кіровоградському рудному районі 
дозволить виявити нові чинники формування інтенсивного рудогенеза і металогенічної 
різноманітності Інгульського мегаблоку УЩ, що може може дозволити істотно 
підвищити ефективність геологорозвідувальних робіт. 

Аналіз попередніх досліджень, формулювання проблеми та актуальність її 
вирішення. Базою ефективних прогнозно-пошукових моделей промислового 
зруденіння будь металогенічної спеціалізації є дослідження умов формування родовищ, 
починаючи від виявлення первинних джерел рудогенних компонентів і умов їх 
концентрування на стадії рудопідготовки (Абрамович, 2010), а також специфіки 
формування великих рудоконцентрацій на фінальній стадії рудовідкладення. 

Крупним рудним районам різної формаційної приналежності притаманні певні 
діапазони геофізичних параметрів мантії, що відображають найбільш оптимальні умови 
для первинного концентрування тих чи інших рудних компонентів (Абрамович, 2010; 
Летников, 1986). Мантійна природа джерел речовини в розчинах, що формували 
урановорудні натрієві метасоматити ряду крупних родовищ урану Кіровоградського 
урановорудного району підтверджена результатами сучасних изотопно-геохімічних 
досліджень (Степанюк та ін., 2012). Клинцівське родовище золота, локалізоване у зоні 
Кіровоградського розлому також пов'язують з мантійними джерелами рудогенних 
компонентів, розкритими цим розломом (Яценко та ін., 2009). За результатами 
досліджень (Коробейников, 2007) мантійні процеси перетворення глибинної речовини 
супроводжувалися перерозподілом і винесенням благородних металів до 50% від 
загальної їх кількості у початкових породах мантії. Це забезпечувало виникнення 
металоносних магмо-термофлюїдодинамічних глибинних систем у мантії.  

Розглядаючи мантію як основне джерело рудогенних компонентів при 
формуванні крупних за запасами рудних родовищ, на основі виконаного аналізу 
петрологічних, геофізичних, ізотопно-геохімічних даних, структурно-геологічних 
досліджень території Українського щита нами був виявлений ряд глибинних чинників 
формування крупних ендогенних родовищ урану (Калашник, 2014) , крупних U-V-TR-
Sc родовищ (Калашник, 2015б), крупних Li та Та-Li родовищ (Калашник, 2015а). Усі 
великі родовища зазначеної металогенічної спеціалізації розміщуються виключно в 
Інгульському мегаблоці Українського щита. Дане дослідження є черговим етапом 
вивчення глибинних причин формування інтенсивного рудогенезу і металогенічної 
різноманітності Інгульського мегаблоку УЩ та впливу особливостей глибинної будови 
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Українського щита на формування промислових родовищ різної металогенічної 
спеціалізації, яке має важливе наукове та прикладне значення. 

Фактичний матеріал та методологія досліджень. Виконано аналіз геофізичної, 
геологічної, петрологічної, радіогеохімічної інформації щодо особливостей 
формування, розміщення крупних родовищ урану, U-V-TR-Sc руд, золота, літію і 
тантал-літієвих руд в Інгульському мегаблоці УЩ в тісному зв'язку з особливостями 
глибинної будови літосфери, астеносфери, розломною тектонікою. Виявлено 
особливості глибинної будови літосфери та її фізичні параметри, які впливали на умови 
інтенсивного рудогенеза при формуванні основних геолого-промислових типів 
родовищ урану, а також золота та літію в районі досліджень. 

Отримані результати, їх обговорення. Кіровоградська металогенічна область 
територіально приурочена до сегменту літосфери Інгульського мегаблока УЩ високого 
ступеня зрілості з такими особливостями будови: 1) потужністю літосфери до 250 км; 
2) наявністю гранітогнейсового шару підвищеної (10–15 км) потужності; 3) аномально 
вираженою радіогеохімічною калієвою спеціалізацією метаморфічного субстрату 
верхньої частині земної кори; 4) наявністю розломних структур транслітосферного 
проникнення, які здатні досягати гіпсометричного рівня астеносферних областей 
масштабної генерації ураноносних флюїдів і які характеризують високоамплітудні (від 
4–5 до 15 км) зсуви уздовж них поверхні Мохо, наявністю різко виражених градієнтних 
зон кутів нахилу поверхні Мохо (до 27,8–54,3°) (Калашник, 2014). Аналіз особливостей 
глибинної будови літосфери в районах формування крупних родовищ урану, літію, 
тантал-літієвих руд, U-V-TR-Sc родовищ Інгульського мегаблоку УЩ дозволив нам 
виявити деякі особливості фізичного стану глибин, які впливали на умови інтенсивного 
рудогенезу. Для просторово сполучених крупних родовищ урану в карбонатно-
натрієвих метасоматитах, крупних родовищ літію, Ta-Li руд в центральній частині 
Інгульського мегаблоку УЩ і купних U-V-TR-Sc родовищ в його крайової частини 
характерні наступні особливості: 1) значна (до 250 км) потужність літосфери, яка 
забезпечувала виникнення великих астеносферних пасток з РТ-умовами, оптимальними 
для тривалої масштабної мантійної сепарації якісно близьких за хімізмом рудогенних 
компонентів з високими оксифторофільними властивостями; 2) еволюція системи 
різноглибинних мантійних осередків первинної сепарації рудогенних компонентів 
різної металогенічної спеціалізації внаслідок глобальних мантійних процесів 
(періодична дегазація ядра і мантії); 3) наявність локальних латеральних зон 
стрибкоподібної варіації РТ-умов, достатньої для розподілу і масштабного вибіркового 
концентрування окремих рудних компонентів у локальних астеносферних пастках з 
подальшим формуванням сполучених різнотипних рудних родовищ; 4) формування у 
РТ-градієнтних зонах астеносфери, яка підстиляє літосферні сегменти високого ступеня 
зрілості умов, що забезпечували зміни складів мантійних флюїдів і інверсію форм 
перенесення рудогенних компонентів до верхніх горизонтів земної кори по розломах 
транслітосферного проникнення; 5) локальна транслітосферна проникність розломів, 
яка забезпечувала періодичне винесення геохімічно спеціалізованих різнорідних 
флюїдів; 6) оптимальні умови для масового локального рудовідкладення. 

Але при формуванні крупних монометальних і крупних комплексних рудних 
родовищ Інгульського мегаблоку на інтенсивність рудогенезу і спектр рудних 
компонентів впливали як загальні, так і специфічні умови, які ми виділили за 
переважаючими тенденціями зв'язку мінливості металогенічних спектрів крупних 
рудних об'єктів з особливостями глибинної будови літосфери. 

Найважливішими загальними умовами інтенсивного рудогенезу і формування 
просторово сполучених крупних різнотипних рудних родовищ Інгульського мегаблоку 
УЩ є: 1) мантійне джерело рудних компонентів; 2) значна (до 250 км) потужність 
літосфери, яка забезпечувала виникнення великих астеносферних пасток з РТ-умовами, 
оптимальними для тривалої масштабної мантийної сепарації якісно близьких за 
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хімізмом рудогенних компонентів з високими оксифторофільнимі властивостями (уран, 
літій, скандій, ванадій, рідкісні землі, тантал) і їх масштабне передрудне 
концентрування (вибіркове або комплексне); 3) локальна транслітосферна проникність 
розломів, яка забезпечувала періодичне винесення геохимично спеціалізованих 
різнорідних флюїдів; 4) приуроченість до найбільшого мінерагенічного імпульсу певної 
спеціалізації геологічної епохи шкали геологічного часу; 5) оптимальні умови для 
масової рудолокалізації на верхніх структурних горизонтах земної кори. 

Специфічні умови утворення крупних монометальних рудних родовищ (урану, 
літію) в Інгульському мегаблоція, на нашу думку, пов'язані: 1) з тривалою 
консервативністю оптимальних РТ-умов, необхідних для масштабної концентрації того 
чи іншого основного рудного компонента з високими оксифторофільними 
властивостями в мантії; 2) зі сприятливими умовами для масового рудовідкладення на 
верхніх структурних горизонтах. 

Специфічні умови утворення крупних комплексних рудних родовищ в 
Інгульському мегаблоці і суміжних територіях (U-V-TR-Sc, Ta-Li), на нашу думку, 
пов'язані: 1) з виникненням максимальних градієнтів РТ-умов у крайовій частині 
аномального сегменту літосфери високого ступеня зрілості або в локальних 
латеральних зонах, обумовлених наявністю локальних неоднорідностей підошви 
літосфери; 2) з еволюцією системи різноглибинних мантійних осередків первинної 
сепарації рудогенних компонентів різної металогенічної спеціалізації аномального 
сегмента літосфери високого ступеня зрілості, що забезпечувало спільне накопичення 
різних за хімічним властивостям компонентів, у тому числі другорядних по 
відношенню до основного рудного; 3) зі спільністю фізико-хімічних умов первинного 
концентрування певного комплексу рудогенних компонентів в астеносферній пастці; 
4) з єдиними транспортними шляхами міграції рудоносних флюїдів з астеносферних 
рівнів первинної генерації до осадження на геохімічних бар'єрах верхніх горизонтів 
земної кори в періоди рудоутворення; 5) зі схожістю геохимічної реакції певного 
комплексу рудогенних компонентів, необхідних для осадження на геохімічних бар'єрах 
верхніх структурних горизонтів земної кори, що забезпечило їх спільне масове 
рудовідкладення. 

Специфікою Інгульського мегаблоку є проявленість антагонізму U-Au при 
формуванні промислових родовищ урану і золота в Кіровоградському рудному районі, 
що свідчить про різні фактори, які контролювали їх первинне астеносферне 
концентрування, генерацію спеціалізованих рудоносних мантійних флюїдів, 
відмінність часу міграції з мантійного рівня на верхні горизонти земної. Просторове 
сполучення родовищ урану і родовищ золота обумовлена зв'язком з єдиною 
астеносферною пасткою і обумовлена спільністю шляхів різночасової міграції по одних 
і тих же розломних структурах мантійного проникнення або по вузлах їх перетину. 
Зміна металогенічної спеціалізації монометальних рудних формацій в 
Кіровоградському рудному районі (золото, потім уран), первинне концентрування яких 
пов'язане з єдиною астеносферною пасткою, підпорядковане загальному ходу еволюції 
Землі і прояву пов’язаних з нею мантійних процесів в Інгульському мегаблоці УЩ 
високого ступеня зрілості. 

Висновки. Таким чином, результати вивчення закономірностей розміщення 
родовищ урану, золота, U-V-TR-Sc руд, літію, Ta-Li руд Інгульського мегаблоку з 
урахуванням особливостей глибинної будови літосфери УЩ дозволили виявити 
глибинні чинники формування різнотипних крупних рудних об'єктів. Вони є новим 
класом чинників, придатних не тільки для виділення потенційно рудоносних площ, а й 
для оцінки можливості формування крупних рудних родовищ різних формаційних 
типів в їх межах виходячи з концепції мантійного джерела рудних компонентів. 
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ФЛЮИДОНАСЫЩЕННЫЕ ЗОНЫ НИЗКОЙ ПЛОТНОСТИ В ЛИТОСФЕРЕ В 

СВЕТЕ ПЕТРОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
 

Корчин В.А., Кравчук М.В. 
 

Институт геофизики им. С.И. Субботина НАНУ, Киев, 
e-mail: myroslava.kravchuk@ukr.net 

 
Using the methods of petrophysical thermobaric modeling, material sections of the central 
part of the Ukrainian shield were constructed. On the basis of this, based on the materials 
of the study of electrical properties at high pressures and temperatures, changes in the 
electrical characteristics of rocks with depth in areas of a seismic profile with low density 
zones of mineral matter are determined. The manifestations of such zones according to the 
DSS and MTS data are considered, and the nature of changes in physical fields is analyzed. 
It is shown that changes recorded by field research methods are characteristic both for the 
Precambrian basements and for younger areas of the earth's crust. Based on the results of 
petroelectric modeling, it is possible to assume that the change in electrical resistance with 
depth, depending on the state of rocks and fluids, can, like seismic velocities, register low 
density zones in the earth's crust of a thermodynamic nature. 
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FLUID-SATURATED ZONES OF LOW DENSITY IN THE LITHOSPHERE FROM 
THE PERSPECTIVE OF PETROELECTRIC MODELING 

 
Korchin V.A., Kravchuk M.V. 

 
Введение. Расширяя возможности петрофизического термобарического 

моделирования (ПТБМ) (Корчин и др., 2013), в основу которого положены результаты 
изучения петрофизических параметров горных пород при высоких давлениях (Р) и 
температурах (Т) и данные о геолого-тектоническом строении и геофизическая 
информация исследуемой площади, актуальной задачей является построение 
региональных петроэлектрических моделирования. В частности это касается участков 
земной коры с зонами низких скоростей (ЗНС) и осуществляется методом 
сопоставления материалов глубинных геоэлектрических исследований (МТЗ) с 
данными экспериментального изучения электрических параметров горных пород 
различной флюидонасыщености при высоких РТ-параметрах. В докембрийских 
структурах обычно выделены три типа коры, различающихся по геофизическим 
характеристикам (Jones, 1981) (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Изменение с глубиной сейсмических скоростей и удельного электрического 
сопротивления в земной коре некоторых докембрийских структур (Jones, 1981) 
 

Тип I – скорости сейсмических волн возрастают с глубиной, среднее удельное 
сопротивление высокое (103-104 Омּм) и с глубиной существенно не изменяется. Тип II 
– сейсмические скорости возрастают с глубиной, а затем они снижаются в интервале 
глубин 5 - 35 км; на глубинах от 10 км и более появляются горизонты повышенной 
электропроводности (рис. 1), удельное сопротивление в нижней коре умеренное (100-
300 Омּм). Тип III – участки инверсии сейсмических скоростей отмечены в интервале 
глубин 15 - 35 км; электропроводящие слои с низким удельным сопротивлением (10-50 
Омּм) залегают на глубинах от 20 км и более. 

Для петроэлектрического термобарического моделирования использовались 
данные лабораторных исследований при высоких термобарических параметрах 
электрических свойств горных пород отобранных из обнажений, где обнаружены 
обширные ЗНС (Корчин и др., 2013), для которых был выполнен анализ основных 
факторов, влияющих на изменения электрических характеристик исследованных 
образований с глубиной – это минеральный состав, температура, влажность и 
минерализация (Шепель, Кравчук, 2007, Корчин, Кравчук, 2019, Шепель, 1993). 

Влияние влажности. Средние значения удельного электрического 
сопротивления (р, Ом·м) некоторых пород центральной части Украинского щита при 
различном насищении водой представлены в таблице: 
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Породы Сухие, 
ρ, Ом·м 

Воздушносухие, 
ρ, Ом·м 

Водонасыщенные, 
ρ, Ом·м 

Граниты  4,9·1010 2,1·107 9,2·104 
Плагиограниты 3,5·109 5,2·107 3,6·105 
Гнейсы 6,9·109 1,6·107 5,9·104 
Диориты 3,6·109 8,4·106 9,4·104 
Эндербиты 1,8·109 1,0·107 2,1·105 

 
Наиболее высокоомными в сухом и воздушно-сухом состоянии являются 

граниты. Наименьшими величинами электрического сопротивления характеризуются 
габбро-нориты и пироксениты. Промежуточное положение между ними занимают 
чарнокиты и мигматиты. Насыщение образцов дистиллированной водой уменьшает 
этот параметр на 4 - 5 порядков и снижает их дифференциацию по ρ. 

Влияние температуры и давления. Градиент температурных изменений ρ 
зависит от типа породы (с ростом основности пород снижается), температурного 
диапазона (с ростом Т увеличивается), частоты электромагнитного поля (f) (с ростом f 
увеличивается), начального состояния, направления измерений, необратимых физико-
химических превращений. Увеличение Т снижает степень дифференцированности 
пород по ρ. По сравнению с влиянием температуры влияние давления на электрические 
свойства незначительно. Увеличение квазигидростатического давления до 2,0 ГПа в 
зависимости от влажности вызывает слабое уменьшение ρ. В подавляющем числе 
случаев это наблюдается в начальном интервале давлений до 0,8-1,0 ГПа и с большим 
градиентом по сравнению с областью более высокого Р. Воздушно-сухим образцам 
присуще большее уменьшение ρ под воздействием квазигидростатического давления 
по отношению к сухим. 

Влияние минерализации и пористости. До влажности W=0,07 (весовых 
процентов) уменьшение ρ происходит по степенной функции, от 0,07 до 0,1% ρ резко 
уменьшается примерно на 1,7 порядка (на постоянном токе). Пористость (n) 
исследованных образований изменяется от 0,1 до 0,6%, что уменьшает 
электросопротивление на 1,5 – 2 порядка. Между n и ρ – обратно пропорциональная 
связь (Корчин, 2014, Шепель,1993). Для УЩ выделяется четыре зоны с различной 
минерализацией (М) (Шепель,1993): 1 зона – от дневной поверхности до 500 м 
(активной циркуляции) М изменяется от 0,4 до 7,2 г/л; 2 – от 500 до 1000 м 
(повышенной циркуляции) – от 7,0 до 33,2 г/л; 3 – 1000 – 1500 м (интервал слабой 
циркуляции) – от 27,1 до 69,0 г/л; ниже 1500 м – 98,0-142,0 г/л. По экспериментальным 
данным с возрастанием М уменьшение ρ происходит с неодинаковой интенсивностью: 
до 5,0 г/л сопротивление понижается с наибольшим градиентом от 0,5 до 1,5 порядка, 
от 50,0 до 200,0 г/л уменьшается на 0,5 – 0,6 порядка, при концентрации NaCl свыше 
200 г/л – ρ практически не изменяется. Удельное электрическое сопротивление 
растворов солей с различной концентрацией (NaCl, г/л) следующее: дистиллят – 
25·104 Ом м, 0,01г/л – 400…600 Ом м, 1г/л – 5…6 Ом м, 10 г/л – 0,6…0,7 Ом м, 100 г/л – 
0,07…0,1 Ом м. 

Сейсмоэлектрическая петрофзическая модель ЗНС. На рис.2 представлено 
сопоставление графиков изменения скоростей по данным ГСЗ с экспериментальными 
при РТ (А) и модельное построение (В) распределения логарифма электрического 
сопротивления с глубиной для вещественного разреза с учетом изменения пористости в 
соответствующих породах с глубиной ( Б) (Корчин, 2014). 
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Рисунок 2. А - сопоставление графика изменения Vp=f(H) по данным ГСЗ (ломаная 
линия, I) с Vp=f(РТ)= f(H) для пород и вещественная колонка по ПТБМ. 1 - 
плагиограниты, 2 - диориты, 3 - эндербиты, 4 – термобарическая (ЗНС).  Б – 
изменение пористости пород с глубиной. В – зависимости lgρ= f(H) для пород 
различного водонасыщения и минерализации: кривые 1- 5 смотри текст 
 

Кривая 1 на рис.2, В – отражает поведение ρ с глубиной для пород в абсолютно 
сухом состоянии, кривая 2 показывает пересчет на глубину электросопротивления 
пород с минимальным количеством влаги (воздушно-сухие), для построения кривой 3 
было учтено влияние минерализации флюида (в модельных экспериментах – NaCl) для 
соответствующих глубин. Кривая 4 строилась с предположением частичного 
заполнения зоны разуплотнения (от 0.1-0.3%) флюидом – диэлектриком (различными 
газами, углеводородами), поэтому предполагается, что верхней части зоны 
электрическое сопротивление будет велико (согласно эксперименту близкое сухим 
породам), нижняя часть зоны обогащена флюидами, подобно породам 
соответствующих кр.3. На кривой 5 моделируется ситуация полного заполнения 
порового пространства пород ЗНС (0,5-1,5%) флюидами. В естественных условиях 
можно предполагать, что на глубине могут существовать все из указанных случаев в 
зависимости от интенсивности и состава флюидопотоков, температур и РТ-условий 
образования коровых зон разуплотнения. Однако факт, что изменение электрического 
сопротивления с глубиной в зависимости от состояния пород и флюидов может, как и 
сейсмические скорости регистрировать зоны разуплотнения в земной коре. 

Обсуждение даных моделирования и выводы. На рис.3.1 представлен фрагмент 
МТЗ для Тибетского плато на юго-западе Китая, с высокой электропроводностью 
(Denghai Bai and all, 2010). Зоны высокой электропроводности (желто-оранжевое поля), 
наложенное на зоны разуплотнения земной коры (штрихованные участки). Авторы 
связывают эти аномалии с повышенной флюдонасыщенностью в зоне разуплотнения 
земной коры. Обнаруженные области высокой электропроводности под зонами 
разуплотнения, могут рассматриваться как каналы, движения мантийных флюидов к 
зонам локализации их в ЗНС. Зона низких скоростей является геологически активной 
областью коры за счет миграции глубинных флюидов и других форм массопереноса 
газообразных и жидких сред, дифференциации глубинных растворов, образуя 
отдельные аномальные геофизические горизонты (Корчин, 2014). Термобарические 
ЗНС - область пониженных упругих параметров пород, их плотности и повышенной 
пористости, заполненны флюидами. Как следствие эти аномальные области хорошо 
регистрируются МТЗ (Корчин и др. 2013, Корчин, Кравчук, 2019, Jones, 1981, Denghai 
Bai and all, 2010). Как правило, зоны повышенной проводимости локализуются 
преимущественно на глубинах 10-25 км и имеют своеобразную пространственную 
конфигурацию. Высокая электропроводность пород указывает на пути миграции 
мантийных флюидов (возможно обогащенных УВ) с глубин более 100 км (рис. 3). 
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Рис.3.1       Рис.3.2 

Рисунок 3.1. Модель МТЗ линии EHS3D-3 в Юшу (Denghai Bai and all, 2010) с 
уточнениями авторов (1- зона термобарического разуплотнения земной коры (Корчин 
и др., 2013, Корчин, 2013)) Рисунок 3.2. А - Фрагмент линии профиля МТЗ-6 
Ингульского мегаблока УЩ (Николаев и др., 2014). Петроэлектрическая (Б) и 
вещественная (В) колонки (по данным ПТБМ) в точке пересечения МТЗ профиля с VIII 
геотраверсом ГСЗ (колонки по ПТБМ 27) (Корчин и др., 2013)). Г: 1 - плагиограниты, 2 
- диориты, 3 - эндербиты, 4 - основные гранулиты, 5 - зоны низких скоростей, 6 - 
пункт МТЗ 
 

Аналогичная ситуация наблюдается не только в активно-тектонических регионах, 
но и на древних щитах (Николаев и др., 2014) (рис. 3.2), где также просматривается 
связь коровых зон разуплотнения с зонами повышенной проводимости, указывающих 
пути миграции мантийных флюидов к резервуарам, в земной коре, регистрируемых 
ГСЗ в виде ЗНС. Эти зоны выделяемые по скоростям упругих волн (ГСЗ) четко 
регистрируются электрическими параметрам (МТЗ), значительно расширяя 
информацию о глубинном строении региона, регистрируя, так называемые «трубы 
дегазации» до глубин более ста километров. 
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СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИЕ И ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ЦИРКОНА ИЗ ЩЕЛОЧНЫХ ПОРОД − ИНДИКАТОР ФЛЮИДНОГО РЕЖИМА 

ОБРАЗОВАНИЯ РЕДКОМЕТАЛЬНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
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The results of investigation of PhL and IR spectra of zircon crystals, BSE grains images 
and rare and rare-earth elements content by the SIMS method of their central zones and 
rims indicate the different evolution of the fluid regime of crystallization and postmagmatic 
transformation of the Katugin pyrochlore and Perga genthelvin deposits. 
 
THE SPECTROSCOPIC AND GEOCHEMICAL CHARACTRYSTICS OF ZIRCON 
FROM ALKALINE ROCKS – INDICATOR OF FLUID REGIME FORMATION OF 

RARE METAL DEPOSITS  
 

Lupashko T.M., Ilchenko K.O., Levashova E.V., Skublov S.G., Tarashchan A.N. 
 

Введение. Флюидный режим магматической системы играет ведущую роль в 
экстракции и переносе циркония и формировании скоплений одного из главных 
минералов значительной части рудовмещающих парагенезисов – циркона (Zr). 
Устойчивость к малым дозами α-облучения (низкие содержания U и Th) определяет 
способность Zr сохранять стабильной свою структуру на протяжении длительного 
геологического времени.  Изменение физико-химических параметров флюидов 
приводит к различным изоморфным замещениям и электронно-дырочным процессам в 
структуре минерала с образованием кислородно-вакансионных дефектов [SiO4]4- 

−тетраэдров. Эти процессы, как правило, сопровождаются усилением интенсивности α-
облучения (рост содержания U и Th)  и гидратации кристаллов, вхождением в 
кристаллическую структуру различных кислород-водородных группировок (ОНn) и ее 
метамиктизацией. Поэтому весьма важным и перспективным, на наш взгляд, является 
корреляция результатов экспериментального исследования спектроскопических и 
геохимических  особенностей Zr с условиями образования редкометальных 
месторождений, представляющих собой модельные объекты, к настоящему времени 
хорошо изученные многими авторскими коллективами.  

Цель работы – выявление генетической информативности кристаллохимических 
особенностей Zr из редкометальных месторождений щелочных пород, 
сформированных в условиях флюидного режима «сухих» и «водонасыщенных» 
магматических систем. 

Объекты и методы исследования. Изучался Zr двух докембрийских 
месторождений: пирохлорового Катугинского (Северное Забайкалье, РФ) 
(Архангельская и др., 1993) и гентгельвинового Пержанского (Волынский блок, 
Украинского щит, Украина) (Безпалько, 1970). Их генетическое сходство определяется 
глубинным происхождением и геохимической спецификой (Ta, Nb, Zr, Hf, TRY и U, Th) 
родоначальной магмы, а также длительным многостадийным формированием 
оруденения в пределах тектонических разломов (Сынгаевский и др., 2003; Левашова и 
др., 2017). Главные различия – характер зонального строения массивов и состав 
субстрата, по которому развивается рудный процесс. Zr в этих месторождениях 
представлен призматическими и бипирамидальными кристаллами. Рудные тела 
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Катугинского месторождения характеризуются поперечной симметричной 
зональностью: эгирин-арфведсонит-рибекитовые парагенезисы центральных зон 
сменяются аннит-рибекит- и биотитсодержащими − передовых. Zr − однин из основных 
рудных минералов всех его парагенезисов.  Вертикальный разрез Пержанского 
месторождения  формируют  эгирин-рибекит-сидерофиллитовые граниты нижних 
горизонтов и полный эволюционный набор метасоматитов с гентгельвином − верхних. 
Акцессорный Zr (иногда вместе с циртолитом (Zrt)) развит в пержанских гранитах и их 
жильных разновидностях – гранит-порфирах, а Zrt – в метасоматитах.  

Для кристаллов Zr выполнено системное изучение спектров фотолюминесценции 
(ФЛ) в диапазоне 400 – 700 нм при УФ-возбуждении (λ=365 нм) и 300 К; инфракрасных 
(ИК-) спектров поглощения в спектральном диапазоне 1400 – 7000 см-1, полученных 
при 300 К на FTIR-спектрометре, оборудованном ИК-микроскопом; внутреннего 
строения кристаллов в режиме композиционного контраста (BSE) на растровом 
электронном микроскопе и содержания редких, редкоземельных и летучих элементов 
методом SIMS для их центральных и краевых зон и участков перекристаллизации.  

Результаты исследования и их обсуждение. Zr Катугинского и Пержанского 
месторождений свойственны различные спектроскопические и геохимические 
характеристики (Лупашко и др., 2014; Лупашко та ін., 2018; Левашова, 2018). Высокая 
концентрация кислород-вакансионных центров SiО2

- (полоса ФЛ 540 нм) и SiO3
3- 

(полоса ФЛ 610 нм), стабилизированных, соответственно, вакансиями Zr4+ и примесью 
Y3+ (рис.1, а), указывает на «сухие» абиссальные условия кристаллизации Zr из эгирин-
арфведсонитовых и рибекит-биотитовых парагенезисов Катугинского месторождения. 
О совершенной структуре его кристаллов до и после отжига (1170 К) свидетельствует 
зафиксированная в ФЛ практически одинаковая концентрация центров Dy3+ и Tb3+, а 
также термическая стабильность центров SiO2־ (отжигаются при 1370 К), по всей 
вероятности, являющихся следствием проявления механизмов локальной компенсации 
избыточных зарядов (рис. 1, в). Спектры ФЛ в разной степени метамиктных кристаллов 
Zr Пержанского месторождения представлены суперпозицией полос трёх центров − 
SiО4

3-(450 нм), SiO2
- (540 нм) и SiO3

3- (610 нм). Полностью метамиктные кристаллы в 
видимом диапазоне не люминесцируют.  Различная концентрация центров SiО4

3-, как 
правило, доминирующая в Zrt из метасоматитов (рис. 1, б), отражает насыщение 
флюидов водой (стабилизация дырки, возникающая на одном из ионов кислорода 
центров SiО4

3- осуществляется с участием протонов (Н+)). Однако, в эгирин-
рибекитовых пержанских гранитах на гл. 1505,5 м (скв. 21с) был обнаружен Zr со 
спектром ФЛ (рис. 1, б), идентичным спектру Zr из аналогичных по составу 
парагенезисов Катугинского месторождения (рис. 1, а), характеризующихся полным 
отсутствием центров SiО4

3- с гидроксильной компенсацией заряда. В этой связи, мы 
полагаем, что формирование Пержанского месторождения могло происходить в 
результате расщепления магматического расплава на две несмешивающиеся 
«жидкости», одна из которых является относительно "сухой" (пержанские граниты), а 
другая – флюидонасышенной (метасоматиты). При отжиге все кислородные дефекты в 
Zr Пекжанского месторождения залечиваются (рис. 1, в). 

О высокой степени кристалличности Zr из эгирин-амфиболовых парагенезисов 
Катугинского месторождения и незначительной метамиктности кристаллов зон 
перекристаллизации, с частичной их рекристаллизацией после отжига, (рис. 2, а, б), 
свидетельствует разная степень структурированности полос поглощения ИК-спектров в 
области 1420 – 2200 см-1 духфононных колебаний (обертонов и составных тонов) 
тетраэдров SiO4

4- (Zhang et al., 2002). Широкая интенсивная полоса ~3440 cм-1 
валентных колебаний воды включений в спектре исходного образца из зоны 
перекристаллизации, удаляющаяся при отжиге, маскирует полосы ОН-групп, 
характерные и для Zr эгирин-амфиболовых парагенезисов (рис. 2, а, б).  
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По степени метамиктности Zr из гранитов Пержанского месторождения и зон 
перекристаллизации Катугинского месторождения (рис. 2, б и 3, а) близки между 
собой, а из метасоматитов – более метамиктны (рис. 3б). В ближней ИК-области в 
спектрах всех отожженных образцов фиксируется полоса U5+ (~6660cм-1) (Zhang et al., 
2002). 

ИК-спектры в области 3000 – 3800 см-1 Zr из зон перекристаллизации 
Катугинского и Zr и Zrt из пород Пержанского массивов практически идентичны. В 
ближней области ИК-спектров большинства кристаллов фиксируются и слабые полосы 
поглощения ~4400 и ~5200 см-1 (рис. 2, 3), связанные с двухфононными колебаниями 
ОН-групп и воды, соответственно (Libovitsky, Beran, 2006). Содержание воды и ОН-
групп, пропорциональное интегральной интенсивности полос νОНn, максимально в Zrt 
из метасоматитов и меньшее – в Zr гранитов Пержанского месторождения, а 
минимальное – в Zr эгирин-амфиболовых парагенезисов Катугинского месторождения, 
в спектрах которого двуфононные полосы не наблюдаются.  

 

   
Рисунок 1. Спектры ФЛ циркона. Исходные кристаллы: эгирин- (1) и биотит-
амфиболовые парагенезисы (2) Катугинского месторождения (а), и эгирин-
рибекитовые граниты (1) и метасоматиты (2) Пержанского месторождения (б).  
в − отожженные кристаллы (1170 К, 20 мин.) Катугинского (1) и Пержанского (2) 
месторождений.  

 
По содержанию U и Th, Y и суммы REE (рис.4, а и б, соответственно) 

фигуративные точки Zr рассматриваемых месторождений образуют два поля, которые 
практически не накладываются друг на друга. Для Zr Катугинского месторождения 
характерен специфичный тренд в области умеренного содержания Th и U, с 
уменьшением его в каймах (рис. 4, а), обогащенных в основном Hf (до 20124 ppm), – 
свидетельство «сухой» истощенной минералообразующей среды. Температура 
регенерации кристаллов (913-918 К, Ті-термометр) указывает на процессы 
эпигенетического высокотемпературного преобразования всего массива гранитоидов, 
и, по всей вероятности, может быть причиной рекристаллизации структуры Zr этого 
объекта. Аномально высокое содержание Y (1938 ÷5000 ppm), повышенное U (до 2467 
ppm) и Th (до 961 ppm) в каймах кристаллов Zr и Zrt Пержанского месторождения 
обусловлено гидротермальной активностью флюидов (Н2О + СО2) на заключительном 
этапе формирования массива, связанной с более поздней тектонической активизацией.  
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а б 

Рисунок 2. ИК-
спектры циркона 
Катугинского 
месторождения из 
эгирин-мфиболовых 
парагенезисов (а) и  
зон 
перекристаллизации 
(б). Исходный (1) и 
отожженный при 
1173 К (2) Zr. 
Спектральный 
диапазон: 1400 – 
3800 (в), 4200 – 5500 
(г) и 4500 – 7000 см-1 
(д). На рис. 2 и 3 
* – паразитные 
полосы  

а б 

Рисунок 3. ИК-
спектры циркона 
Пержанского 
месторождения из 
гранитов (а) и 
метасоматитов 
(б). Исходный (a:1; 
б: 1, 3,4) и 
отожженный при 
1023 (а:2) и  1173 К 
(а:3; б:2, 5) Zr. 
Спектральный 
диапазон: 1400 – 
3800 (в), 4200 – 
5500 (г) и 6500-
5000 – 7000 см-1 (д)  

 

   
Рисунок 4. Соотношение U –Th (а) и Y – REE (б) в светлых неизмененных (1-6) и 
темных в BSE краевых (1а-6а) зонах Zr. Пержанское месторождение: 1, 1а – 
пержанские граниты;2, 2а – гранит-порфиры; 3 – метасоматиты. Катугинское 
месторождение: 4, 4а – эгирин-амфиболовые и 5, 5а – биотит-амфиболовые 
парагенезисы, 6, 6а – зоны перекристаллизованных пород.  



MinGeoIntegration XXI – 2020 

                                                        2325 вересня 2020 р., Київ, Україна 
 

144

 
Выводы. Выявленные особенности спектроскопических и геохимических 

характеристик, степени структурного совершенства и термостабильности циркона 
пирохлорового Катугинского и гентгельвинового Пержанского месторождений 
указывают на различия в эволюции флюидного режима в процессе их формирования и 
постмагматического преобразования. Полученные результаты могут быть 
использованы при изучении генетической природы новых редкометальных объектов. 
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Маметова Л.Ф. 
 

Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України, Дніпро, 
 e-mail: wolya45@gmail.com 

 
Investigation of microdeformations of the sandstone minerals structure in the deposits of 
the Donbas carbon showed their connection with the tectonics of the region. Comparison of 
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the south west and north-eastern regions showed the characteristic features of development 
and the intensity of the spread of certain types of plastic deformations of the structure of 
quartz and felds pars. Tectonic movements of a regional level are broadcast due to 
deformations of the structure of minerals and fixed by optical methods. This allows to 
predict probable tectonic zones in the rock mass, areas of expected deformations of the coal 
massif and possible accumulation of coal mine methane in them. 
 

DEFORMATIONS OF MINERALS - AS AN INDICATORS OF TECTONIC 
MOVEMENTS 

 
Mametova L.F. 

 
Вступ. Дослідженню пластичних деформацій кристалічних речовин присвячені 

роботи багатьох учених: першовідкривачем в цій галузі є А. Böhm (1883), а серед 
вітчизняних науковців відома праця В.І. Вернадського (1897) «Явления скольжения 
кристаллического вещества». Згодом площини ковзання та їх сліди на поверхні 
кристалів отримали назву смужки Бьома. Вони описані в різних за віком і 
розташуванням відкладах: в іотнійському комплексі (Копелиович, Симанович, 1966), у 
нижньому венді (Постникова и др., 2018), в палеозої (Лукинов В.В. и др., 1998). 
Спостерігались в таких мінералах, як: олівін, кварц, піроксен, кальцит, галіт, в інших. 
Наступними дослідженнями (Классен-Неклюдова, 1960; Кристи, Эрделл, 1979; Вернон, 
1980; Шаскольская, 1987) крім смуг ковзання, встановлені механічне двійникування, 
площини деформації, зсувні та інші мікропорушення. У пісковиках донецького карбону 
в кварцових зернах поряд з бьомівськими смужками виділені блокування, ірраціональні 
двійники, мозаїчність, грануляція та інші типи (Маметова, Баранов, 2001), виявлено їх 
зв'язок з катагенезом, з тектонічними процесами (Маметова, Баранов; 2009) 
Деформації мінералів позначаються на загальній структурі породи, впливають на 
фізичні та механічні властивості, на інтенсивність геохімічних перетворень. 

Аналіз попередніх досліджень, формулювання проблеми та актуальність її 
вирішення. Попередні дослідники змінювання мікроструктур мінералів пов’язували з 
глибиною занурення відкладів, з направленим тиском, з порушенням фізико-хімічної 
рівноваги парагенезисів, тощо. Для певного типу мікродеформаційних структур 
(бьомівських смужок) виділені конкретні кути нахилу площини порушення щодо 
оптичної осі зерна, які характеризують умови стискування, розтягування, зсуву 
(Делицин, 1985). Зважаючи на відомі роботи з виявлення зміни і чергування 
морфологічних різновидів мікродеформацій, не достатньо вивченою залишається їх 
характеристика як міграційних шляхів у постседиментаційних перетвореннях (ПП). 
Поглиблене вивчення деформацій показало, що в багатьох випадках саме вони 
стимулюють (а деякі - блокують) рух мінеральних розчинів (Маметова, 2016). Хімічні 
реакції утворення і перетворення мінералів нерідко починаються і завершуються по 
„команді” деформуючих сил. Саме тому актуальною залишається проблема появи в 
мікродеформаціях мінеральних новоутворень і прихованих тріщин. 

Фактичний матеріал та методологія досліджень. Дослідження пластичних 
деформацій мінералів виконано оптичними методами за допомогою мікроскопу 
ПОЛАМ Р-111, фотоілюстрації – цифровою камерою ДСМ-200. В роботі використані 
шліфи з відкладів нижнього (159 проб) і середнього карбону периферійних (238 проб) 
та центральних (162 проби) районів Донбасу, виготовлені за стандартною методикою в 
лабораторіях державних геологічних та академічних установ. Дослідженнями 
встановлено, що найпоширенішими з пластичних мікродеформацій мінералів 
виявились бьомівські смужки – рисунок 1. 
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Рисунок 1. Системи бьомівських смужок в зернах кварцу пісковиків нижнього карбону 

 
Кутова розбіжність (неузгодження) систем бьомівських смужок у кварцових 

зернах фіксує зміну умов деформації (таблиця 1). 
 

Таблиця 1. Зміна умов деформації на основі кутової розбіжності бьомівських 
смужок 

Район Шахта, 
ділянка 

Основні напрями 
площин 

деформацій, 
градус 

Кутова 
різниця між 
площинами 
деформацій, 

градус 

Умови 
деформації 

Бутівська-
Глибока 20, 60, 120, 145, 170 

40 
60 
30 
25 

Розтягування  
Зсув 

Стиснення 
Стиснення 

Донецько
-

Макіївськ
ий Ім. А.А. Ско-

чинського 
25,  40,  60,  90,  

115,  155 

15-20 
30 
25 
40 

Стиснення 
Стиснення 
Стиснення 
Розтягування 

 
Чергування різних умов, відображене розбіжністю бьомівських смужок, на 

макрорівні представлене поперечними дислокаціями зони південної дрібної 
складчастості, Мушкетівським і Французьким насувами. Реконструкція умов 
деформації на цій основі виявила перевагу стиснення щодо розтягу і певну асиметрію 
будови ділянок басейну. Про послідовне, навіть неодноразове деформування свідчить 
кількість систем бьомівських смужок і їх напрям. Послідовність мікропорушень 
встановлюється за структурними та морфологічними ознаками петрографічними 
методами. Загальною ознакою є перетин мікродеформацій одного типу утворенням 
інших, пізніших за часом. 

Отримані результати, їх обговорення. Нашими дослідженнями в перетині 
басейну (з південного заходу на північний схід) встановлене морфологічне 
різноманіття пластичних мікродеформацій кварцу пісковиків, зумовлене тектонічними 
рухами, їх неодноразовою активізацією. Збільшення параметрів зовнішнього впливу, 
тобто дія тектонічних процесів на породи, призводить до відповідного зростання 
інтенсивності пластичних мікродеформацій у формі повторення якогось одного або 
комбінації кількох типів в одному чи в ряді уламків, появі міжзернових деформаційних 
структур. У більшості випадків домінуючими площинами ковзання є площини базису 
(0001) або призми {1010}. Бьомівські смужки і блокування, як ранні мікродеформації, 
не гальмують рух порових розчинів, флюїдів. Блоки з’єднані дислокаціями і зберігають 
безперервну кристалічну структуру. При блокуванні пластична деформація 
починається з розвитку дислокацій клинового типу, після перерозподілу яких 
утворюються окремі блоки з непорушеною структурою, з незначним поворотом щодо 
один одного (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Розвиток грануляції вздовж ранніх  блокових деформацій кварцу  
 
На нашу думку це відповідає періоду найбільшого стискування, яке на периферії 

басейну призвело до зсувних деформацій. Мікродеформації зсуву фіксуються у 
пограничних районах басейну (Павлоградсько-Петропавлівському та Луганському). 
Акумуляція деформацій зсуву за умови високої повторюваності може функціонувати як 
додаткова система ковзання (Вернон, 1980). Систематизація морфологічних типів 
мікропорушень кварцу і польових шпатів, аналіз їх поширення в межах районів 
засвідчили – диференціація їх не випадкова, а синхронізується із етапами розвитку 
Донбасу (таблиця 2). 

 
Таблиця 2. Поширення типів пластичних деформацій мінералів пісковиків 

 Рівень 
поширення 

Процеси, їх періоди 
на макрорівні 

Типи 
мікродеформацій 

Кварц Ca-Na 
шпати 

К-Na 
шпати 

Смужки Бьома:  + - - 

Прямі + - - 

Дугові + - - 
Регіональний Прогинання 

Блокування + - + 

Ірраціональні 
двійники + + + Період підйому 

 Площини 
деформації + - + 

Грануляція + - - 

Мозаїчність + - - 

Локальний 

Постінверсійний 
період 

Сутуро-стилоліти + + - 

 
Крім того, пластичні деформації типу ірраціональних двійників і площин 

деформації поширені в антикліналях, а в синкліналях перевагу мають дуги і 
блокування. Мозаїчність і стилолітоутворення є похідними від стресової напруги 
(одностороннього тиску). Проте питання їх генезису залишається дискусійним. 

Висновки. Як показали дослідження пісковиків вугленосної товщі – саме 
тектонічні рухи з напругою різного характеру відображені та зафіксовані пластичними 
мікродеформаціями кварцу. Встановлена диференціація в поширенні типів 
мікродеформацій структури породотвірних мінералів узгоджується з історією розвитку 
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Донбасу. Пластична порушеність кварцу комбінаційно складніша ніж у польових 
шпатів.  Дослідження засвідчують зв’язок пластичних деформацій в мінералах і 
тектонічних процесів. Перші – на мікрорівні виконують підготовчу роботу – 
створюють сприятливі умови для виникнення на вищому ієрархічному рівні наступних 
(розривних) деформацій. Відмінні комплекси мікродеформацій зумовлюють 
нерівномірність геохімічних перетворень серед відкладів та зміну їх механічних і 
фізичних характеристик. 
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According to three-dimensional modeling, a sublatitudinal low-resistance anomaly was 
detected in the center of the Novoukrainskyi massif at depths of 5–20 km. It coincides with 
the latitudinal mantle moat. In order to detail the model and determine the geoelectric 
criteria of ore-bearing in the central part of the Ukrainian shield, studies were conducted 
by the methods of MTS, MVS and AMTS. 
 

ГЕОЕЛЕКТРИЧНІ КРИТЕРІЇ РУДОНОСНОСТІ  
НА ПРИКЛАДІ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА 

 
Ніколаєв І.Ю., Шеремет Є.М., Бурахович Т.К. 

 
Introduction 
Natural phenomena in the earth's crust are caused by the interaction of exogenous and 

endogenous processes associated with the ascending flow of gaseous and liquid fluids that 
penetrated the crust from diapirs and heated areas of the mantle (Nikolaev et al., 2014). This 
leads to the formation of carbon, sulfide and iron-bearing metasomatites, as well as to the 
formation of ore deposits, which are associated with increased electrical conductivity. 
Conductivity anomalies are one of the main factors that determine the manifestation of 
geodynamic processes on Earth, and therefore should be studied in terms of the formation and 
location of mineral deposits. 

Analysis of previous research, formulation of the problem and the relevance of its 
solution 

The geoelectric model of the Kirovograd ore district and adjacent territories showed 
(Nikolaev et al., 2014) the presence of a high-conductivity anomaly in the center of the 
Novoukrainskyi massif of the Ingul megablock at depths of 5-20 km (Fig. 1). 

According to the data (Starostenko et al., 2010), the Kirovograd ore district is above the 
submeridional rise of the M section or mantle diapir. The rise coincides with the 
Novoukrainsko-Korsun-Novomyrhorodskyi pluton and is complicated by a latitudinal trough 
or mantle ditch. 

The New Ukrainian latitudinal anomaly represents a perspective site for field 
geoelectric observations, so it was chosen as an object of study. 

Factual material and research methodology 
Two MTS profiles were passed in the north-south direction (Fig. 2). Profile 1 begins 2.5 

km west of the village Pletenyi Tashlyk and ends - 3.5 km west of the village Rivne. The 
length of the profile is 27 km, the number of physical observation points of MTS is 5. The 
average step of observations is 6.75 km. 

Profile 2 begins 1 km northwest of the village Ukrainka and ends – 2 km southwest of 
the village Nechaivka. The length of the profile is 32 km, the number of physical observation 
points of the MVS is 6. The average step of observations is 5 km. 

Processing of field materials was performed according to the program PRC_MTMV 
(Varentsov, 2007). Estimates of magnetotelluric and magnetovariational response functions 
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for periods of variations of the Earth's electromagnetic field from 64 to 8192 sec are obtained 
(Fig. 3). 

 
Figure 1. Low-impedance anomaly of the Novoukrainskyi massif according to three-
dimensional modeling. 
1 - faults; 2 - low-impedance anomaly at depths of 5-20 km. 
Granitoid massifs: KN - Korsun-Novomyrhorodskyi, NU - Novoukrainskyi. 
Fault zones: 1 - Kirovograd, 2 - Zvenigorod-Anniv, 3 - Subotsko-Moshorinska. 

 

 
 

Figure 2. Geological scheme of a fragment of the central part of the Ukrainian shield 
1 - trachytoid biotite granites; 2 - uniform-grained biotite granites; 
3 - garnet-biotite granites; 4 - syenites and quartz syenites; 5 - quartz monzonites and 
gabromonzonites; 6 - gabbro, gabronorites and gabrodiabases; 7 - anorthosites and 
gabroanorthosites; 8 - gneiss; 9 - point of geoelectrical researches; 10 – isometric altitude 
line (-44 km) of the Moho surface (Starostenko et al., 2010); 11 - low-impedance anomaly at 
a depth of 5-20 km according to three-dimensional modeling (Nikolaev et al., 2014); 
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Figure 3. Graphs (a) and frequency characteristics of the real tipper by research points (b) 
along profile 1 

 
The results obtained, their discussion 
The maximum frequency response ReW for profiles 1 and 2 is for a period of 1024 sec, 

for RDS, NKL and NCH – for a period of 1450 sec (Fig. 3). 
Characteristic of all research points is the direction of the actual induction arrows, 

different from the submeridional and sublatitudinal. At the RDS and KRP points, the ReW 
arrows on the entire range of probing periods are directed to the southeast. 

At PLT, MRP and RVN, valid induction arrows with decreasing frequency change their 
direction from southwest to southeast (starting from periods 64 sec, 256 sec and 395 sec, 
respectively), at NKL - on the contrary, from southeast to southwest from period 6316 sec. 
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NUK and UKR points are characterized by a multiple change in the direction of the 
ReW arrows from northeast to northwest and vice versa. 

At OBR and NCH, the ReW arrows point to the northwest, and only at large probing 
periods (8192 sec) do they return to the northeast. 

In addition to the research profiles, electrometric works were carried out by the AMTS 
method in the frequency range up to 4000 Hz, which showed the influence of the main faults 
of the Novoukrainskyi massif, which have a diagonal direction, on the geoelectric section. 

Conclusions 
According to the analysis of the results of geoelectric research, the following search 

criteria are distinguished: 
- the presence of low-resistance geoelectric anomalies of various scales; 
- deep low-resistance anomalies that characterize long tectonic structures; 
- low-resistance geoelectric anomalies related to metasomatic zones; 
- combination of low-resistance geoelectric anomalies with metallogenic ore knots and 

geochemical anomalies. 
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On the Ukrainian Shield two groups of subalkaline potassium rocks are distinguished 
which are the "pure line” lamproites and the hybrid lamproite-like rocks, intermediate 
between lamproites and kimberlites, lamproites and lamprophyres, lamproites and alkaline 
basaltoids, the nomenclature of which is not definable. Analysis of the lamproite 
occurrences of the Ukrainian Shield shows that olivine (alkaline-ultrabasic) series are 
distributed along the shield slopes. Their diamond content is possibly proportional to the 
level of diamond content of the kimberlites associated with them spatially and 
paragenetically. Leucitic (alkaline-basaltoid) lamproites are distributed within the shield in 
the form of pipes and dikes of different levels of erosion, from surface explosion craters like 
impact craters (for example, Illinetskiy crater) to hypabyssal solid with poor or absent 
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diamond mineralization. Only secondary, placer diamond manifestations can be associated 
with leucitic lamproites. 

 
LAMPROITES AND LAMPROITE-LIKE ROCKS OF UKRAINE. POINT OF VIEW 

ON THEIR DIAMOND POTENTIAL 
 

Pavlov G.G. 
 

Вступ.  Неоднозначність визначення поняття лампроїтів в минулі роки та 
неможливість переуточнення номенклатури дайкових порід на сучасному рівні, 
породжує неоднозначність трактування геологічної будови, геологічних подій, а також 
взаємозв՚язок, послідовність прояву і еволюцію магматичних процесів, що відбувалися 
на Українському щиті, а звідси – неможливість оцінки перспективи алмазоносності 
порід лампроїтової і кімберлітової серій. Головними критеріями віднесення порід до 
групи лампроїтів на думку (Mitchell R.H., Bergman S.C., 1991; Bergman S.C. 1987; 
Владыкин Н.В., 2007) є, у першу чергу, вмісти породотвірних хімічних елементів (SiO2, 
Al2O3, MgO, CaO, K2O, Na2O), їхні співвідношення, а також мінеральний склад. На 
даний момент для оцінки перспективності лампроїтової групи порід на алмази 
використовуються тільки надійні критерії: наявність власне алмазної мінералізації як в 
самих породах, так і в корах вивітрювання, наявність алмазів в розсипах, набір 
акцесорної мінералізації та деякі геохімічні особливості мінералів–супутників, а також 
морфологія тіл і рівень їхнього ерозійного зрізу тощо (Кимберлиты и карбонатиты. 
Сборник статей, 2013).  

Фактичним матеріалом для опанування даної проблеми, що виникла, явилися 
опубліковані матеріали дослідження лампроїтів та лампроїтоподібних порід 
Українського щита та прилеглих територій, а також світовий досвід з цього питання.  

Аналіз попередніх досліджень. Отримані результати, їх обговорення. Історія 
вивчення лампроїтів та лампроїтоподібних порід в Україні починається з 1978 р. На 
сьогодні ці породи більш-менш достеменно виявлені у Центральному районі 
Українського щита поблизу м. Черкаси, в околицях сс. Зеленівка і Андрівка, в трубці 
Мрія у Західному Приазов՚ї, а також у Причорномор՚ї (Еременко Г.К., Андреев В.Н., 
1999). Головною проблемою для геологів, що зацікавилися проявом лампроїтового 
магматизму на УЩ, стала відсутність строгих критеріїв віднесення тих чи інших порід 
до лампроїтової серії, а звідси – вільність трактування фактматеріалів, що отримані, а 
іноді й необгрунтованість перейменування (Яценко Г.М. та ін. 2002) первинних 
визначень. Тому породи, що не повністю вкладаються у запропоновані крітерії, а також 
перехідні до лампрофірів, кімберлітів, слюдяних перидотитів тощо, пропонується 
розглядати як лампроїтоподібні. 

За світовим досвідом виділяються два співтовариства лампроїтів: кімберлітове 
(олівінове) та лужно-базальтоїдне (лейцитове); рідко – проміжні (олівін-лейцитові). 
Лампроїти приурочені до консолідованих в протерозої орогенічних поясів, що 
облямовують архейські ядра. Джерелом магми могли стати продукти плавлення крайнє 
деплетованих лерцолітів, що складали літосферу на глибині 160-190 км і були 
метасоматично збагачені деякими некогерентними елементами. Власне як і кімберліти, 
на поверхні та на деякій глибині земної кори за формою прояву вони утворили дві 
групи споріднених геологічних тіл – 1) діатреми, дайки, жили та сили для ділянок 
прориву осадового чохла вздовж схилів УЩ та на прилеглих до них територій; 2) 
трубки та дайки соплового типу з поверхневими експлозивними раструбами-кратерами 
на перетині розломів та вздовж тріщин при проникненні через денудований (без 
осадового чохла на момент прориву) кристалічний фундамент. Прикладом явища 
такого типу мабуть є структури типу Іллінецької, яка могла утворитися в результаті 
приповерхневого флюїдизатного вибуху в жорсткому кристалічному фундаменті з 
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утворенням суперексплозивної структури дуже схожої на імпактну. 
Головними хімічними критеріями віднесення порід до лампроїтів на думку 

дослідників  є вміст MgO, K2O, SiO2 (Р. Х. Мітчелл і С. К. Бергман, 1999). Олівінові 
лампроїти за вмістом MgО вкладаються в діапазон 13-27%, лейцитові – в інтервал 5–
14%. Діапазон вмісту K2O – 1-6% в олівінових, а в лейцитових різновидах – 5-12% при 
значній (>> 3) перевазі над вмістом Na2O. Межі коливання SiO2 в лампроїтах, 
відповідно, – 32-46% та  46-54%. 

За петрохімічними критеріями серед виявлених трубкових, дайкових та 
вулканокластичних порід України, до лампроїтоподібних утворень кімберлітової групи 
можуть бути віднесені наступні породи (назви порід наводяться відповідно оригіналам 
публікацій). У північно-західній частині УЩ – мельтейгіти та мельтейгіт-якупірангіт-
порфіри Глумчанської структури (св.145, гл. 77,6 м) та такі, що відносяться до 
городницького комплексу (св.166, гл.15,7). У Придністров ՚ї в межах розповсюдження 
проскурівського комплексу найближчі за хімізмом до кімберлітових лампроїтів 
виявилися якупірангіти та шонкініти, що вскриті св.11 на гл. 131-155 м. До 
лампроїтового складу близькі вулканогенні породи західного обрамлення УЩ в с. 
Новий Чарторийськ.  

У Центральній частині УЩ за хімічними критеріями до лампроїтів наближаються 
кімберліти Лелеківської та Щорсівської ділянок Кіровоградського блоку, а також 
калієві ультрабазити (св.7656, гл. 15,2 м) та пікрити (св. 1098, гл. 346,4 м  та св.791, гл. 
263,0 м). За номенклатурою «лампроїт» до Південночеркаського комплексу вже 
віднесена дайка амфібол-флогопіт-псевдолейцитового лампроїту, що відноситься до 
лейцитової групи. 

На території Приазов՚я в межах Волноваської площі в трубках «Надія», «Южна» 
та в Новоласпінській дайці описані хімічні аналоги лампроїтів під узагальненою 
назвою кімберліти. Також під визначення «лампроїт кімберлітової групи» підпадають 
флогопіт-амфіболові перидотити трубки «Мрія» (с.Коларівка, св.178, 170а, 187, 189, 
198), амфібол-флогопітові кімберліти та лампроїти відслонення в с. Зеленівка, амфібол-
флогопітовий кімберліт, виявлений в с. Єлисеївка, амфібол-флогопітовий кімберліт 
с. Андрівка. 

У Західному Причорномор’ї до групи лужно-базальтоїдних ефузивних проявів 
лампроїтів можуть бути віднесені вулканогенні породи, що розбурені свердловинами 
Гродненська-1, Східно-Саратська – 2, Жовтоярська-1. Із перерахованих об՚єктів 
промислово алмазоносними можуть бути тільки олівінові лампроїти кімберлітової 
групи. Інші породи цієї серії можуть мати бідну або спорадичну алмазну мінералізацію, 
головним чином мікрокристалічну.  

Проте, виділення лампроїтів, як таких, і віднесення їх до кімберлітової або лужно-
базальтоїдної груп тільки за хімічними критеріями не є правомочним без детального 
геологічного, петрографічного та мінералогічного аналізів, оскільки забруднення 
(збагачення) калієм мантійних ультраосновних і основних магм може відбуватися при 
асиміляції корового матеріалу, породжуючи фальшиві або гібридні лампроїти.  

Висновки. Аналіз опрацьованих об՚єктів лампроїтів УЩ та порівняння їх із 
відомими проявами лампроїтового магматизму на інщих щитах світу показав, що: 
1. За складом на УЩ можна виділити лампроїти а) «чистої лінії»; для них 
характерні ознаки, запропоновані Р.Х. Мітчеллом і С.К. Бергманом та б) «гібридної 
лінії», яку номенклатуно можна об ՚єднати під назвою лампроїтоподібних (як правило, 
перехідних до кімберлітів, лампрофірів та базальтоїдів тощо, за рахунок асиміляції 
корового, богатого калієм матеріалу).   
2. Лампроїтова магма може бути газонасиченою (флюїдизатна), слабо насиченою 
флюїдами або дегазованою. Залежно від механізму та динаміки проникнення, а, 
особливо, від градієнту тиску змінюється форма залягання тіл лампроїтів. За 
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морфологією прояву лампроїтових утворень за аналогією з кімберлітами (Зинчук Н.Н., 
2015) їх можна поділити за фаціями глибинності – І. Поверхневі кратерні та 
позакратерні утворення – а) експлозивно-уламкові; б) осадово-вулканокластичні; в) 
вулканогенно-осадові; г) осадово-кластичні. ІІ. Субвулканічні утворення – а) 
еруптивна та автолітова брекчія; б) масивні лампроїти. ІІІ. Гіпабісальні утворення 
– масивні та порфіроподібні лампроїти, які часто називають «інтрузивні». 
3. Лампроїтовий магматизм тісно пов՚язаний із кімберлітовим і, як правило, складає 
другий, більш пізній цикл мантійного діапіризму. 
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Введение. Современные методы сейсмологии, позволяющие выделять мантийные 
неоднородности по изменению скорости прохождения сейсмических волн, 
представляют собой комбинацию традиционных методов томографии с высоким 
разрешением и сейсмологических методов, анализирующих отражения или рассеяния 
волн на границах с резкими изменениями сейсмических свойств мантии.  

До сих пор многочисленные попытки выявить корреляцию между сейсмическими 
неоднородностями мантии и основными минеральными и фазовыми переходами 
вещества, а также спиновым переходом, сопряжены с рядом сложностей (Irifune et al., 
2010). Ввиду этого, основные предположения о происхождении мантийных 
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неоднородностей связывают, в основном, с локальными и региональными химическими 
аномалиями в мантии (Liu, 1974). 

Одной из причин, препятствующих более полному извлечению информации из 
имеющихся данных скоростных моделей, по нашему мнению, является отсутствие 
исследований с применением различных линейных трансформант от исходных данных. 
В то же время, их применение в потенциальных полях (чаще всего в грави- и 
магниторазведке) позволяет детализировать модели среды, и на их основе получать 
новые сведения о её строении (Пигулевский, 2011, 2014; Shumlianska, 2020).  

Предпосылки. На начальном этапе интерпретации, для изучения возможной 
природы изменения скоростей на разных глубинах мы обратились к уже известным 
обобщениям, полученным при петрофизическом обосновании результатов 
гравитационного зондирования земли (ГЗЗ), которые имеют ограничения, связанные с 
применимостью анализа зависимости скорость (Vp)–плотность (σ) «Vp-σ». Главное 
ограничение связанно с тем, что анализ проводиться выборок представленных 
коровыми образований существующих при относительно низких давлениях. Поэтому, 
петрофизическая инверсия справедлива до значений давлений в нескольких сотен 
килобар. Для больших давлений, практически для всех горных пород отмечается 
отклонение от нормального вида кривых «Vp-σ», что может быть связанно с фазовыми 
переходами (Anderson, D., 1989). 

Углубленный анализ зависимости V=f(σ), с привлечением данных петрохимии, 
позволяет получить количественные критерии действия факторов вещества и условий 
на изменения упругих скоростей. 

Форма и наклон кривой V=f(σ) зависит от величины атомной массы М  и 
плотности упаковки атомов. Эмпирическое регрессионное уравнение Рингвуда 
Vp=A(М )+Bσ дает описание этой зависимости и правомочно для широкого ряда 
веществ с различным составом. 

Параметр А является функцией атомной массы, сильно коррелируя с величиной 
средней атомной массы М  и поэтому позволяет объяснить связь структуры и вещества 
пород в связи с термодинамическими параметрами среды  

Параметр В, наоборот, чувствителен к изменениям уплотненности в 
изобарических условиях (изобарический В обозначают с индексом р), что приводит к 
возрастанию скорости. В условиях постоянного давления изменение упругих скоростей 
может происходить за счет лучшей упаковки минералов, соответственно, параметр ВР 
выражается как ВР=dVp/dσР. 

В случае постоянства (малой вариации) средней атомной массы горных пород, 
изменение скорости упругих волн будет зависеть только от изменения плотности. А 
поскольку, плотность горной породы изменяется пропорционально изменению объема 
V, который чувствительно реагирует на изменение давления, то «очищенный» от 
влияния атомной массы минералов прирост скорости, таким образом, будет зависеть 
только от хорошо коррелируемых параметров плотности и давления. Эта мера 
оценивается упругим отношением или сейсмическим параметром Ф: 
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Уплотнение, которое испытывают породы, передаётся через уменьшение 
параметра В (вследствие уменьшения ΔV) и увеличением упругого отношения Ф 
(увеличение ΔР). 

Таким образом, на кривизну «скорость-плотность» влияет эффект состава и 
эффект условий, по разному определяющимися параметрами А, В и Ф. 
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Таблица 1. Элементы уравнения Рингвуда и параметр Ф для пород 
Среднеприднепровского и Приазовского мегаблоков УЩ и их блоков 2-го порядка  

 
Структура r2 r p A B Ф 

Мегаблок УЩ 
Приазовский 0,45 0,67 0,0002 -9866 5,81 16,731 
Среднеприднепровский 0,28 0,28 0,0002 -3658 3,49 16,725 

Блоки 2-го порядка 
Западно-Приазовский 0,59 0,77 0,0001 -18819 9,23 16,856 
Восточно-Приазовский 0,69 0,83 0,0835 -4706 3,82 15,358 
Верховцевский 0,54 0,74 0,00003 -6159 4,4 15,891 
Левобережный 0,0001 0,01 0,98 5446 0,12 17,748 
Запорожский 0,05 -0,22 0,46 14429 -3,31 17,232 
r2 – коэффициент детерминации, r - коэффициент корреляции, р - уровень 
статистической значимости. 

 
Результаты предварительной интерпретации. Изменения величины параметра 

А связаны с пропорциональным содержанием в породном составе элементов с 
«плотным» d- или «рыхлым» s-строением электронных оболочек атомов. Наиболее 
высокие показатели параметра А отмечаются в Запорожском блоке, а наиболее низкие в 
Западно-Приазовском. Восточно-Приазовский блок имеет схожесть по параметру А с 
Верховцевским блоком. Эти выводы подтверждаются при рассмотрении 
сейсмостратиграфического разреза, приведенного на рис. 1, который проходит от 
Криворожско-Кременчугской шовной зоны через Среднеприднепровский мегаблок 
(СПМ), Орехово-Павлоградскую шовную зону и Приазовский мегаблок (ПМ). На нем 
видно, что скоростной разрез литосферы под ними изменчив.  

По параметру В ситуация имеет определенные региональные особенности. 
Приазовье имеет сильные внутрирайонные отличия уплотненности пород в 
изобарических условиях, где породные формирования западной часть имеют 
практически в 3 раза выше показатели В, чем для образований восточной части, 
которая, в целом, очень похожа с породами Среднеприднепровского мегаблока. 
Анализируя рис. 1 можно уточнить, что они более близки к породам, слагающих 
восточную часть СПМ (Левобережный блок).  

За параметром Ф четче видно межблоковую корреляцию между Левобережным 
блоком Среднего Приднепровья и Восточным Приазовьем. Правда значения Ф для 
Восточно-Приазовского блока имеют низкую статистическую обеспеченность, и 
сравнения с ним нужно проводить осторожно. 

Под Верховцевским блоком (рис.1) и, по всей видимости, под Запорожским 
отмечается резкое увеличение локальной скорости ΔVp под границей раздела кора-
мантия (граница Мохоровичича), которое можно увязать с породами ультраосновного 
состава, излившиеся в зеленокаменных структурах (ЗКС). Видно по этому, ЗКС 
облекают региональный Томаковский гравитационный максимум, составной частью 
которого является Запорожский блок. 

На рис. 1 видно, что низы литосферы на отметках 220-140 км по разному 
переработаны мантийным веществом (флюидами). Кофейно-молочный цвет на 
рисунке, скорее всего, отвечает эклогитами, которые характеризуются несколько 
повышенными значениями локальной скорости ΔVp. Согласно расчетов плотности в 
нижней части земной коры и подстилающей мантии, в центральной части СПМ и под 
Западным Приазовьем, расположены высокоплотные породы со значениями 3,50 – 3,65 
г/см3. Такие параметры рассчитанной плотности, как правило, соответствуют 
эклогитам (Пигулевский, 2011, 2014). Эклогиты и их спутники гранулиты 
закартированы геологами в центральной части СПМ и в Западном Приазовье. 

 



MinGeoIntegration XXI – 2020 

                                                        2325 вересня 2020 р., Київ, Україна 
 

158

 
Рисунок 1. Локальные изменения продольных скоростей (ΔVp, км/с) в астеносфере 
Среднеприднепровского и Приазовского мегаблоков УЩ 

 
Также надо отметить столбообразные аномалии пониженных скоростей (рис. 1), 

которые с низов астеносферы входят в литосферу. Пронизывают ее и приводят к 
понижению скоростей в земной коре Восточного Приазовья и на границе СПМ и 
Западного Приазовья, где сильно развит гранитоидный магматизм. Плотность пород в 
верхах мантии колеблется от 3,25 до 3,35 (3,40) г/см3, что может говорить 
преимущественном развитии здесь перидотитовой мантии (Пигулевский, 2011). 

Выводы. Таким образом, анализируя сейсмостратиграфический разрез и 
результаты многолетних исследований петрофизических свойств ПНИЛ можно сделать 
вывод: во-первых, эта информация хорошо дополняет друг друга; во вторых, 
показывает разную природу корреляции скорости и плотности образований 
Среднеприднепровского и Приазовского мегаблоков УЩ, что является источником для 
понимания геологических процессов происходящих в этих мегаблоках. А присутствие 
сильной изменчивости факторов состава и условий внутренних образований в блоках 2-
го порядка объясняются особенностями строения литосферы под ними, а 
установленные эволюционные тренды физических свойств гранитоидов Приазовья 
являются отображением этапности эволюции гранитоидного магматизма в регионе.  

Анализ потенциальной рудоносности выделенных на Приазовье структурно-
металлогенических, металлогенических и рудных зон показывает парагенетическую 
связь с глубинными процессами в литосфере. 
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Надо отметить, что ранее выполненная оценка металлогенической специализации 
гранитоидов Приазовского мегаблока УЩ показывает, что редкометалльно-
редкоземельная минерализация генетически не связана с гранитоидными 
образованиями, а является результатом более поздней тектоно-магматической 
активизации, а поэтому перспективными на промышленное оруденения следует 
считать зоны глубинных разломов, которые сопровождаются продуктами 
метасоматических и гидротермальных процессов.  
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Часть представленных ниже материалов была уже опубликована (Попов С.А., и 
др., 2013). Повторить основные выводы работы того времени, дополнив их 
фактическим материалом, нас заставили современные методики поиска сланцевых 
углеводородов (УВ), которые подчеркивают актуальность нашей работы. Так при 
интерпретации данных каротажа основной целью большинства исследователей 
является определение органического углерода (Сорг.), (Зеленко Ю.М. 2017, 
Карпенко И.А. 2017), с целью использования этого параметра, как одного из основных, 
для определения перспективности слоя аргиллита на УВ. При этом, согласно 
представлениям изложеным в статьях Лукина, порода становится коллектором только 
потеряв часть Сорг. (иногда это половина керогена), который превращается в 
неорганику и УВ. При этом соответственно уменьшается объем, появляется вторичная 
пористость и трещиноватость т.е. формируется коллектор. К сожалению, современные 
методы исследований не позволяют достаточно просто оценить начальное содержание 
органики в породе, а это, если следовать логике Лукина, явилось бы важным фактором 
для расшифровки генезиса залежи. Так же за рамками исследований остается и 
задекларированное Лукиным деление сланцевых коллекторов на гидрофильные и 
гидрофобные разности. Очевидно, что неразвитие озвученных Лукиным идей связано с 
общим «протокольным» подходом в научной деятельности: статистические 
закономерности – уравнения регрессии – моделирование – программный продукт – 
проверка методики. Как нам представляется, актуальность нашей работы заключается в 
новизне использования магнитных параметров в комплексе с данными по содержанию 
урана и Сорг., плюс возможность получения этих параметров с помощью каротажа.  

В работе использованы данные по 48 образцам аргиллитов, отобранных из керна 
скважин нефтеперспективных районов ДДВ, из отложений карбона, с глубин 4-5 км. 
Содержание урана (U%) и Сорг. Определялось силами «Кировгеологии». Магнитная 
восприимчивость (æ) измерена на каппамосте KLY-2. Так же приведены результаты по 
измерению æ аргиллитов из шлама скважины «Волковцы 1». 
 

  

  
Рисунок 1. Данные по 48 образцам 
аргиллитов 

 

 



MinGeoIntegration XXI – 2020 

                                                        2325 вересня 2020 р., Київ, Україна 
 

161

На рисунке 1а представленная диаграммма, соответствует (по величине 
корреляции) многочисленным диаграммам этих параметров, которые можно найти в 
публикациях. Те же данные на рис. 1б разделены на «черных и белых» в соответствии с 
нашими представлениями о пониженном и повышенном содержании урана. Далее, на 
рис. 1в и 1г представлены зависимости æ от Сорг. по этим группам в отдельности.  

Прямая и обратная корреляция между æ и Сорг. в образцах с уменьшеным и 
увеличенным содержанием урана, может быть интерпретирована нижеследующим 
образом. «Белые» образцы на рис. 1б изначально были более богаты органикой, и 
изначально находились правее своего теперешнего положения на рисунке, и 
соответственно, все образцы в целом демонстрировали более тесную корреляционную 
связь между Сорг. и U%, что часто наблюдается (по литературным данным) в 
малоизмененных морских осадках. Затем, в «белых» образцах органика по каким то 
причинам «разложилась» сильнее чем в «черных». При этом, на ее месте образовывался 
сидерит, а в нем – зерна магнетита. Поэтому, чем меньше остается органики в «белой» 
группе,– тем больше восприимчивость. Содержание урана при этом предположительно 
не изменяется. В группе «черных» образцов прямая зависимость на рис. 1в объясняется 
тем, что органика в целом создает восстановительные условия, частично переводя 
железо в магнитную минеральную фазу.  

Таким образом повышенная æ аргиллитов, при повышенных значениях U% может 
свидетельствовать об изначально повышенном содержании органики (>U%) и 
значительном ее преобразовании (>æ), т.е. – о перспективах существования коллектора.  

По нашим данным магнитная восприимчивость аргиллитов обусловлена 
исключительно выделением мельчайших зерен магнетита в сидерите. При этом, 
крупные, диагенетические выделения сидерита, которые не слишком часто встречаются 
в сланцах становятся магнитными только в карбоновых отложениях, на глубинах 2 и 
более километров, меняя при этом свой цвет от разноцветных к черными. Такая 
закономерность отражена на рис. 2а, где постепенное увеличение, и выход на 
практически повышенные значения æ (20-70×10-5 ед. СИ) наблюдается на границе 
пермь – карбон, глубинах более 2 км., окончательно превращая глины в черные 
аргиллиты. Предметом исследования в данном случае могут стать причины вариации æ 
аргиллитов (рис. 2а) с точки зрения содержания органики и ее последующего 
преобразования.  

 

  
Рисунок 2. а- измерение æ шлама скв. Волковцы-1, красные точки – средние значения; 
б- гистограмма значений æ по шламу; в- гистограмма значений æ по 48 образцам 
керна аргиллитов 
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Крайне немногочисленные работы по использованию магнетизма осадочных 
пород для прогноза УВ (Donovan Т.V. 1979, Молостовский Э.А. 1982) сводятся в целом 
к тезису об увеличении количества сидерита/магнетита с приближением к залежи УВ. 
При этом обращается внимание на сложность «отбраковки» первичного, 
диагенетичного сидерита. Этот вопрос разрешим при достаточно массовых измерениях 
æ, как это видно из рисунков 2б и 2г, где в выборку аргиллитов из шлама крупые 
стяжения диагенетического, а ныне магнитного сидерита вообще не попали, а в керне, 
это единичные образы с весьма большими значениями æ, которые легко можно 
отбраковать при массовых (каротажных) замерах.  

Глина практически не содержит первично магнитных минералов, глина 
становится магнитной только за счет минералов, возникающих на стадии литогенеза, 
поэтому аргиллиты представляют собой благоприятный объект для изучения 
магнитными методами особенностей процессов литогенетического преобразования 
осадков. 

Выводы. Несмотря на неблагоприятную конъюнктуру в добыче сланцевой нефти 
в Украине, дальнейшие, углубленные работы по выяснению генезиса УВ в сланцах, 
безусловно будут проводиться, поскольку в противном случае, даже защищенные и 
внедренные методики определения УВ в сланцах превратятся в «черный ящик» 
аппаратурно-програмного обеспечения, доступный узкому кругу специалистов-
технологов.  

Одним из перспективных направлений в изучении нефтегенеза сланцев является 
комплекс каротажных (в первую очередь) методов определения Сорг., U%, æ, 
поскольку по их отношениям можно сделать вывод о величине начального содержания 
Сорг., дальнейшего его уменьшения, и следовательно о связанных с этим процессах 
образования коллектора. 
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Based on the genetic interpretation of the granulometric analyzes of rocks of the basal 
horizons of the Lower Maikop strata of the Indolo-Kuban and South Kerch depressions in 
combination with lithofacial and gammafacial characteristics, paleoceanographic 
conditions of their formation have been established. The formation of regressive 
longitudinal bars in the northern regions of the Indol depocenter (northern slope of the 
Central Azov uplift) and the western Fontanivsko-Gornostaevskoy uplift, underwater fanes 
of removal of sewage or directed currents in the lagoons within the South Kerch depression 
(Subbotin area). 

 
TO THE PALEOCOEANOGRAPHY OF BASAL LAYERS OF THE LOWER 

OLIGOСENE STRATA OF AZOV-BLACK SEA REGION 
 

Rever А.О., Rever V.B., Hnidets V.P., Hrihorchuk K.G. 
Вступ. За характером розподілу товщин нижньоолігоценових відкладів район 

досліджень представляв собою басейн з низкою депоцентрів (Індольський, 
Казантипський, Багерівсько-Південнокерченський), виступів (Фонтанівсько-
Горностаєвський, Краснокутсько-Багерівсько-Таманський) та суходолів (Гірського 
Криму, Середньоазовського, Кавказського) (рис. 1). Ці дялянки відрізняються 
літологічною структурою розрізу, характером розвитку кластогенів та умовами 
осадонагромадження. З метою реконструкції останніх були сформовані чотири вибірки 
гранулометричних даних, які презентують відклади Індольського, Казантипського, 
Багерівсько-Південнокерченського депоцентрів та Фонтанівсько-Горностаєвського 
виступу. 

Отримані результати, їх обговорення. Літологічна структура розрізу 
нижньомайкопської товщі Індольського прогину (Стрілкова, Передова, Джанкойська, 
Красноармійська, Чонгарська та інші площі) представлена перешаруванням аргілітів 
алевритистих з прошарками алевролітів, рідко пісковиків. Зростання кількості останніх 
в розрізі відмічається в межах північних (Стрілкова площа) та південно-східних 
(Шубінська, Тамбовська та інші площі) частин прогину. Алевроліти, як правило, 
глинисті, крупно- та середньозернисті, інколи з домішкою псамітового матеріалу. 
Пісковики переважно дрібнозернисті, поодинокими прошарками грубозернисті з 
включенням гравійних зерен. На динамічній діаграмі (Passega, 1969) фігуративні точки 
гранулометричних аналізів групуються в три кластери в межах полів: пелагічна, 
однорідна суспензія і швидкісний водотік (рис. 2а). Швидкісні потоки фіксуються у 
районі Стрілкової площі (поле РQ), ламінарні з низькою швидкістю та пелагічна 
седиментація –Передової, Чонгарської та інших площ (поле SR). На генетичній діаграмі 
ці точки локалізуються в межах полів: шельф (30 % точок) та припіднятих частин 
шельфу (90 %), спрямованих течій в лагуні (70 %, св. Стрілкова-17, -19, -20), осади 
спокійних вод та дна каньйона (50 %, св. Чонгарська-692, Передова-1, Джанкойська-
21). Отже, нижньоолігоценові утворення прогину формувалися в межах шельфового 
басейну з спокійною гідродинамікою і лише в районі Стрілкової площі існував 
інтенсивний водотік. Розріз цих утворень (див. рис. 1) складений (св. Стрілкова-10) 
пачкою (60 м) перешарування аргілітів (до 5 м) та алевролітів (до 5 м) з прошарками 
(до 1 м) пісковиків. За характером кривих ГК, згідно (Муромцев, 1984) – це утворення 
регресивних вздовжберегових барів. 
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Рисунок 1. Схема товщин нижньомайкопських відкладів Індоло-Кубанського, 
Південнокерченського прогинів та літологічні розрізи базальних верств. 
Літологія: 1–аргіліти, 2–алевроліти, 3–пісковики. 4–ізпахіти. 5–свердловини та 
значення суми псамітових фракцій. Суходоли: І–Середньоазовський, ІІ–Кримський. ІІІ–
Індоло-Кубанський прогин: депоцентри: ІІІа–Індольський, ІІІб–Казантипський, ІІІв–
Багерівський. Виступи: ІІІг–Краснокутський, ІІІд–Багерівський, ІІІе–Таманський, ІІІє–
Фонтанівсько-Горностаєвський. IV–Південнокерчерський прогин 

 
Розріз базального горизонту Казантипського прогину (Слюсарівська, Поворотна 

площі) характеризується розвитком алевроліто-глинистих літотипів в нижній його 
частині та пачками перешарування алевролітів та аргілітів з прошарками пісковиків – у 
верхній (див. рис. 1). Пісковики темно-сірі дрібно-середньозернисті прошарками 
крупнозернисті. Середній сумарний вміст псамітової фракції (>0,1 мм) в породах 
коливається від 59,9 до 92,2 %, при домінуючих значеннях до 90 %. 
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Рисунок 2. Розміщення фігуративних точок гранулометричних аналізів 
нижньомайкопських відкладів Індоло-Кубанського та Південнокерченського прогинів 
на діаграмі Р. Пассеги.  
Індоло-Кубанський прогин: А – Індольський депоцентр; Б – Казантипський депоцентр; 
В – Фонтанівсько-Горностаєвський виступ. Південнокерченський прогин (площа 
Субботіна) – Г. Фації: 1 – ріки та спрямовані потоки, 2 – каламутні потоки, 3 – осади 
спокійної води, 4 – пляж та мілководдя, 5 – спокійна лагуна, 6 – спрямовані течії в 
лагуні, 7 – глубоководна частини моря, 8 – припідняті частини шельфу, 9 – дно 
каньйонів, 10 – шельф 

 
На діаграмі Р. Пассеги фігуративні точки гранулометричних аналізів формують 

єдиний кластер в межах поля РQ –турбулентні швидкісні потоки (див. рис. 2б). На 
генетичній діаграмі ці точки групуються в межах фаціальних полів: шельф (100 % 
точок), пляж та мілководдя (90 %), припідняті частини шельфу (70 %) та спрямовані 
течії у лагуні (70 %). Виходячи з цього, є підстави стверджувати, казантипський 
депоцентр в ранньому олігоцені представляв собою відносно плитководну шельфову 
водойму з локальними спрямованими потоками 

Літологічні розрізи (див. рис. 1) даної фаціальної зони товщиною 180–220 добре 
корелюються між собою, але різняться за співвідношенням товщетворних компонентів. 
Назагал, це пачка перешарування (до 5 м) аргілітів, алевролітів та пісковиків. В нижній 
та середній її частинах наявні два реперні горизонти пісковиків (2–5 м). Різниця 
розрізів полягає у заміщенні пісковиків алевролітами в напрямку з заходу 
(Слюсарівська площа) на схід (Поворотна площа), що супроводжується і скороченням 
їх товщини (до 0,2–1 м).  

За формою кривих ГК, згідно (Муромцев, 1984), ці відклади можна розглядати як 
утворення гирлових барів. Втім, враховуючи віддаленість областей денудації, 
відсутність вуглефікованого рослинного детриту, наявність крупнозернистих літотипів 
тощо; інтерпретуємо їх як утворення конусів виносу стічних течій, а реперні 
кластогенні горизонти – як піски розливів. 

Базальні верстви Фонтанівсько-Горностаєвського виступу (Марфівська, 
Фонтанівська, Горностаєвська, Куйбишівська, Мошкарівська площі) характеризуються 
перешаруванням алевролітів та пісковиків з підпорядкованими прошарками аргілітів, 
вміст яких догори за розрізом істотно зростає. Пісковики темно-сірі з зеленкуватим 
відтінком, дрібно-середньозернисті інколи з включенням гравійних зерен. Сумарний 
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вміст псамітової фракції (>0,1 мм) в породах коливається від 40,3 до 90,4 %, при 
середніх значеннях від 55,7 до 78,4 %. На діаграмі Р. Пассеги фігуративні точки 
гранулометричних аналізів виокремлюються в два компактні кластери в межах поля 
RQ (Фонтанівська та Горностаєвська площі) та поля SR (Марфівська площа) (див. рис. 
2в). На генетичній діаграмі це зони: «спрямованих течій в лагуні» (90 % точок), 
«припіднятих частин шельфу» (100 %), «шельфу» (70 %), «пляжу і мілководня» (20 %), 
що дозволяє віднести дані відклади до утворень шельфового басейну з системою 
спрямованих водотоків.  

Літологічні розрізи та характер кривих ГК базальних верств нижньомайкопської 
товщі Фонтанівської, Горностаєвської площ та Казантипського прогину є подібними 
(див. рис. 1). Однак, з огляду на певну специфіку гранулометричного складу порід та 
морфологічні особливості седиментаційного басейну, ці відклади відносимо до 
фаціальної зони «спрямованих течій в лагуні на припіднятих ділянках шельфової 
рівнини». Розріз базальної пачки св. Марфовської-1 потужністю 100 м (поле SR) 
характеризується поступовим зростанням вмісту пісковиків у верхній його частині. За 
гаммафаціальними ознаками дані відклади відносимо до фаціальної зони «регресивний 
вздовжбереговий бар». 

Нижньомайкопські утворення Південнокерченського прогину (площа Субботіна) 
представлені перешаруванням аргілітів та алевролітів, при товщині окремих прошарків 
0,1–0,5 м рідко до 5,0 м. Підпорядковані прошарки дрібно- та середньозернистих 
пісковиків розвинені у нижній та середній частинах розрізу. Сумарний вміст фракції 
більше 0,1 мм варіює від 0 до 75,0 % при середніх значеннях 16,7–18,7 % (див. рис. 1). 

На діаграмі Р. Пассеги (див. рис. 2г) всі проби групуються в два кластера: поле 
RQ - (градаційна суспензія) та SR (однорідна суспензія), лише декілька розміщені в 
межах поля каламутних потоків та пелагічної суспензії. На генетичній діаграмі 
фігуративні точки попадають в поля «спрямованих течій в лагуні» (90 % точок), 
«припіднятих частин шельфу» (100 %), «шельфу» (50 %), «рік та спрямованих потоків» 
(20 %) та «дно каньйонів» (10 %). Такі особливості дозволяють розглядати осади 
Південнокерченського басейну як утворення зовнішнього шельфу з активною 
динамікою спрямованих течій. 

Висновки. На основі генетичної інтерпретації результатів гранулометричних 
аналізів порід базальних верств нижньомайкопської товщі Індоло-Кубанського та 
Південнокерченського прогинів в комплексі з літофаціальними та гаммафаціальними 
характеристиками розрізів встановлені палеоокеанографічні умови їх формування. 
Виокремлено розвиток утворень «регресивних вздовжберегових барів» в північних 
районах Індольського прогину (північний схил Середньоазовського підняття) та 
західних – Фонтанівсько-Горностаєвського виступу, «підводних конусів виносу стічних 
течій» або «спрямованих течії в лагуні» в межах Казантипського депоцентру та 
Фонтанівсько-Горностаєвського виступу і «шельфових з активною гідродинамікою» в 
осьовій зоні Південнокерченського прогину (площа Субботіна). 
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This paper considers exotic shales of the Silesian nappe of the Ukrainian Carpathians, 
which were selected in the area of the first right tributary of the Gusny stream, which flows 
into the Uzh River (near the village of Uzhok, Transcarpathian region). Petrographic 
analysis of these rocks in transparent sections showed that metamorphic processes 
developed on rocks of sedimentary genesis and correspond to the shale facies of 
metamorphism conditions. 

 
PETROGRAPHIC CHARACTERISTICS OF EXOTIC SHALES OF THE SOUTH-

WESTERN PART OF THE SILESIAN NAPPE OF THE UKRAINIAN 
CARPATHIANS 

 
Tsar M. M. 

 
Екзотичні породи Сілезького покриву Українських Карпат були виявлені в районі 

першої правої притоки потоку Гусний, що впадає в річку Уж (біля с. Ужок, 
Великоберезнянський р-н, Закарпатська обл.). Тут серед олігоценових відкладів 
трапляються уламки метаморфічних сланців та інших екзотичних порід, джерело 
походження яких досі не з’ясоване. У геологічній літературі згадки про ці відклади 
можна знайти в працях українських та польських геологів (Даниш, 1973; Габинет та 
ін., 1976; Slaczka, 1961; Гнилко, 2000, 2011 та ін.). Проте спеціальних робіт з вивчення 
екзотичного матеріалу Сілезького покриву Українських Карпат на сьогодні немає. 
Дослідження екзотичних сланців може допомогти зрозуміти певні питання 
палеогеографічних і палеотектонічних реконструкцій цього регіону та сприяти 
прогнозуванню родовищ корисних копалин. Тому виникає потреба їхнього детального 
розгляду. 

Мета роботи – вивчити петрографічний склад уламків екзотичних сланців у 
Сілезькому покриві Українських Карпат та виявити їхні можливі джерела зносу. Для 
досягнення поставленої мети ми зробили петрографічний аналіз репрезентативних 
взірців екзотичних сланців, зібраних у результаті двох експедицій у першій правій 
притоці потоку Гусний (Сілезький покрив Українських Карпат) та порівняли отримані 
результати з даними аналогічних досліджень, здійснених польськими науковцями на 
території Польських Карпат (Slaczka, 1961; Mochnacka, Tokarski, 1972, Bak etc.,2001; 
Ziemianin, Wolska, 2014 та ін.). 

Відібрані взірці метаморфічних сланців у потічку Полонинка (перша права 
притока потоку Гусний) відмінні за морфологічними особливостями, літологічним 
складом та наявністю порфіробластів гранату. Колір досліджуваних порід відрізняється 
у всіх взірцях і змінюється від буро-сірого до сіро-зеленого із різними відтінками. 
Основними породоутворюючими мінералами є кварц, слюдисті мінерали (мусковіт, 
біотит, серицит), інколи кальцит у прожилках. У деяких сланцях зафіксовано 
порфіробласти гранату розміром до 3 мм. 

Мікроскопічно у шліфах породи визначені як слюдисто-кварцовий сланець та 
гнейсоподібний гранат-мусковіт-біотит-плагіоклаз-кварцовий сланець з незначною 
присутністю хлориту, карбонату та епідоту.  
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Слюдисто-кварцовий сланець утворився в результаті динамометаморфізму в 
умовах зеленосланцевої фації і складається з кварцу, слюдистих мінералів і кальциту. 
Серед слюдистих мінералів присутній у незначній кількості реліктовий біотит, а також 
серицит і мусковіт. Останні утворились в наслідок постседиментаційних перетворень 
шляхом трансформації глинистих мінералів. 

Структура породи очкова (зерна плагіоклазу) та рекристалізаційнобластова. За 
взаємним співвідношенням зерен у породі основна тканина є неоднорідною, вона 
поєднує декілька типів структур, що виникали послідовно у процесі перетворень 
первинної породи.  

Зафіксовано видовження листочків мусковіту (серициту) у вигляді смужок. 
Останні чергуються зі смужками рекристалізаціних зерен кварцу. Такий рисунок 
розташування насамперед слюдистих мінералів є індикатором появи структур 
диференційного ковзання. 

У породі наявні не лише агрегатні утворення пелітоморфно-тонкокристалічного 
кальциту, але і розгалужені прожилки товщиною до 1-1,5 мм. 

Вважаємо, що первинною породою, яка зазнала значних перетворень 
прогресивного характеру, була осадова порода, а саме алевроліт або псамо-алевроліт 
біотит-кварцовий з домішкою польових шпатів та глинистим цементом.  

Гранат-мусковіт-біотит-плагіоклаз-кварцовий сланець характеризується 
різноманіттям структурно-текстурних особливостей, які суттєво ускладнюють його 
внутрішню будову. Основною асоціацією породоутворюючих мінералів є світла слюда 
(мусковіт), кварц, біотит, гранат, альбіт. 

Під мікроскопом визначено основні риси будови породи: лінійно-паралельне 
орієнтування лускуватих мінералів на фоні грано-та нематобластових кристалів кварцу 
та плагіоклазу; немато-грано-ліпідобластову структуру основної тканини та 
порфіробластову структуру породи загалом. У якості порфіробластів виступають 
кристали гранату.  

Лускуваті мінерали представлені залізистим біотитом, який частково 
хлоритизований, та мусковітом. Плагіоклаз у породі зазнав тотальної альбітизації, 
полісинтетичні двійники практично не збереглися. У незначній кількості присутній 
епідот. 

У породі відсутні масштабно виявлені ознаки деформації, про що свідчать луски 
слюди – вони переважно не деформовані і не розщеплені на окремі фрагменти, кварц, 
своєю чергою, не виявляє сильно виражених ознак катаклазу.  

У незначній кількості без будь-якої закономірності в породі помітні карбонатні 
утворення.  

Асоціація основних породоутворюючих мінералів та глиноземисто-залізистий 
склад мінералів можуть свідчити, що метаморфічні процеси розвивались по породах 
осадового генезису (теригенних породах), які були метаморфізовані в умовах 
зеленосланцевої фації на межі з епідот-амфіболітовою. 

Схожі відклади трапляються у Сілезькому покриві Польських Карпат, де 
екзотичні уламки метаморфічних порід, які містять порфіробласти гранату, були 
виявлені у двох відслоненнях: Розтоки Долішні (потік Mchawka) та Устрики Горішні 
(потік Zakopianiec) (Mochnacka, Tokarski, 1972), а також в околицях с. Ветліна (Бещади, 
Польські Зовнішні Карпати) (Bak etc.,2001).  

За даними А. Сльончки (Slaczka, 1961), екзотичні сланці поблизу с. Ужок схожі на 
відповідні породи біля с. Буковець на території Польських Карпат та можуть бути 
відкладені внаслідок підводних зсувів.  

Отже, є підстави вважати, що екзотичні уламки метаморфічних сланців в районі 
першої правої притоки потоку Гусний нагромаджувались унаслідок розмивання 
підняття, яке, імовірно, знаходилося на південному-заході між Дуклянським та 
Сілезьким суббасейнами. 
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Сучасні комплексні дослідження корисних 
копалин з метою об’єктивної оцінки їх якості, 

оптимізації видобутку та підвищення 
ефективності менеджменту 
природокористування 

 
 

АНАЛІЗ ВУГІЛЛЯ ОСНОВНИХ РОБОЧИХ ПЛАСТІВ ДІЛЯНКИ 
ЛЮБЕЛЬСЬКА №3 ЛЮБЕЛЬСЬКОГО РОДОВИЩА ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО 

ВУГЛЕНОСНОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКО-ВОЛИНСЬКОГО БАСЕЙНУ 
 

Бучинська І.В., Шевчук О.М. 
 

Інститут геології і геохімії грючих копалин НАН України, Львів , 
e-mail: igggk@mail.lviv.ua; ibuchynska@ukr.net 

 
An analysis of coal of main working seams from the Lyubelya-3 area of the Lyubelya field 
of the South-Western coal-bearing region of the Lviv-Volyn Basin has been carried out. 
Commercial seams n7, n7

в, n8
в, n9, b1 belong to the Morozovytska suite of the Bashkirian 

stage and to the Buzhanka suite of the Serpukhovian stage of Carboniferous. The basic 
studied factors were: depth of occurrence, thickness of coal seam, coal density, analytical 
humidity, ash content, output of volatile matter, sulfur content. Studies were conducted 
with determination of intervals characteristics of coal and coalbeds. Systematization and 
data analyses have confirmed the conclusion as to sensible use of the Lyubelya-3 area for 
replenishment of the mine reserve of the Lviv-Volyn Basin. 
 

AN ANALYSIS OF COAL MAIN WORKING SEAMS FROM THE 
LYUBELYA-3 AREA OF THE LYUBELYA FIELD OF THE SOUTH-WESTERN 

COAL-BEARING REGION OF THE LVIV-VOLYN BASIN 
 

Buchynska I.V., Shevchuk O.M. 
 

Вступ. Вугільна промисловість традиційно є однією з ключових галузей 
української економіки. На частку вугільної промисловості України припадає близько 
4 % світових підтверджених запасів вугілля, що дозволяє їй входити в першу десятку 
світових лідерів за обсягом доведених запасів. За оцінками спеціалістів на початок 2016 
року балансові запаси вугілля в Україні становили близько 44 317 млн. тон, з них 
близько 70% – енергетичне вугілля і близько 30% – коксівне. До 2013 рр. в Україні 
щорічно видобувалось близько 60-65 млн. тон необробленого вугілля (Огляд…, 2017). 
Довгі роки державна стратегія забезпечення потреб України вугіллям була цілковито 
зорієнтована на Донбас. В обстановці, що склалася, актуальним є питання розвитку 
геолого-промислової бази Львівсько-Волинського басейну (ЛВБ). В останні роки через 
низку причин (проблеми фінансування, застарілі технології та обладнання, поступове 
вичерпування проектних ресурсів та інші) басейн став паливною базою лише Західної 
України і потребує реорганізації. Необхідним є створення нового підходу до 
вуглевидобувного комплексу ЛВБ як до рівноправного та сильного гравця на 
вугільному ринку України (Павлюк, 2015). З огляду на велике значення басейну для 

mailto:igggk@mail.lviv.ua


MinGeoIntegration XXI – 2020 

                                                        2325 вересня 2020 р., Київ, Україна 
 

171

економіки регіону актуальним є питання будівництва нових гірничих підприємств для 
підтримання промислових потужностей. 

Одним із резервів поповнення шахтного фонду ЛВБ є Південно-Західний 
вугленосний район, зокрема Любельська вугленосна площа. Велика надія покладається 
на будівництво нової сучасної шахти на Любельській площі, адже це єдине родовище 
ЛВБ із запасами коксівного вугілля. Це зумовило додатковий інтерес до поглибленого 
вивчення геологічних особливостей вугленосної товщі цього родовища. 

Аналіз попередніх досліджень, формулювання проблеми та актуальність її 
вирішення. Львівсько-Волинський кам’яновугільний басейн – це площа розвитку 
вугленосних відкладів із пластами вугілля нижнього (візейський та серпухівський 
яруси) і середнього (низи башкирського яруса) карбону. Вугленосні відклади 
утворюють паралічну нижньо-середньокарбонову вугленосну формацію (Корреляция…, 
2007).  

В ЛВБ з північного-сходу на південний захід виділяються наступні структури з 
вугленосними відкладами: Волинська монокліналь з флексурою, Забугська 
монокліналь, Сокальська слабовиражена брахісинкліналь, Межирічанська, Тяглівська і 
Карівська синкліналі. Перераховані структурні елементи розділені антиклінальними 
підняттями, ядерні частини яких розбиті системою субкарпатських (північно-західного 
напрямку) диз`юнктивних порушень. 

В межах продуктивної товщі Карівської синкліналі виділена Любельська 
вугленосна площа, яка розділена на 5 шахтних полів. Максимальна глибина залягання 
продуктивних відкладів в найбільш зануреній частині синкліналі (район кордону з 
Польщею) – 1730 м, мінімальна на полі шахти «Любельська» №1-2 (блок 1) – 650 м. 

В центральній частині Любельської площі розташована ділянка «Любельська 
№3», яка попередньо розвідувалась в 1987-1993 роках. За результатами 
геологорозвідувальних робіт “УкрНДІпроект” виконаний ТЕД на проведення детальної 
розвідки. Доцільність проведення детальної розвідки підтверджена техніко-
економічними розрахунками. Рекомендована потужність шахти 1,2 млн.т. вугілля в рік, 
промислові запаси складають104 млн. т, термін дії шахти – 88 років (Геолого-
економічна…, 2016). 

Паралельно з проведенням робіт на полі шахти Любельська №1-2, ДП « Сі-Сі-Ай-
Любеля» отримало Спеціальний дозвіл на користування надрами ділянки Любельська 
№3 і провело ряд додаткових досліджень з метою геологічного вивчення, підрахунку 
запасів. На основі опрацювання матеріалів геолого-розвідувальних робіт і 
лабораторних досліджень ми провели аналіз якості вугілля за основними 
промисловими характеристиками, що дозволить обґрунтувати доцільність видобутку і 
раціонального використання. 

Методологія досліджень. При проведенні досліджень враховані рекомендації 
класифікацій технічних показників вугілля, запропоновані в роботі (Миронов, 1991). 
Природні показники, з врахуванням яких проводилося вивчення якості вугілля пластів, 
придатних для раціонального використання: глибина залягання і потужність вугільних 
пластів, вміст золи і сірки у вугіллі та марочний склад. 

Вугільні пласти родовищ за потужністю відносяться до 4-х груп: І гр. – дуже тонкі 
(до 0,60 м), ІІ гр. – тонкі (0,61-1,2 м), ІІІ гр. – пласти середньої потужності (1,21-2,0 м), 
IV гр. – потужні (вище 2,0 м).  

Для характеристики якості вугілля прийняті наступні градації числових значень і 
групи вугілля, що їм відповідають:  

- пластової зольності: малозольне вугілля при пластовій зольності до 10 %; 
середньозольне – 10,1-20,0 %; зольне – 20,1-35,0 %; багатозольне – 35,1-45,0 % і 
більше; 
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-  масової долі сірки: малосірчисте вугілля при вмісті сірки – до 1% і від 1,01 до 
1,5 %; середньосірчисте 1,51-2,50%; сірчисте – 2,51-4,0 %; багатосірчисте: 4,1-4,5% і 
більше.  

Результати досліджень. Ділянка Любельська №3, як і  Любельске родовище 
загалом, характеризується найбільш повним розрізом карбонових відкладів. Розкриті 
відклади кам`яновугільної системи, що відносяться до візейського (олеськівська 
(C1vol), яхторівська (C1vjh), володимирівська (C1vvl), і устилузька (C1vus) світи), 
серпухівського (порицька (C1spr), іваничівська (C1siv), лишнянська (C1sls), і бужанська 
(C1sbz) світи) та башкирського (морозовичівська (С2bmr), поромівська (С2bpr) і 
кречівська (С2bkr) світи) ярусів. 

Найбільш вугленосною є верхня частина розрізу, що відноситься до бужанської 
світи серпухівського ярусу і морозовіцької світи башкирського ярусу. Вугільні пласти 
n7, n7

в, n8, n8
в, n8

5, n9, b1, b3 на площі шахтного поля мають кондиційні значення. Пласти 
n8, n8

5, b3 зберігають робоче значення потужності в північній і західній частинах 
ділянки «Любельська» №3. Загалом вони не витримані по потужності через значні 
коливання робочих і неробочих значень в південно- східній і крайній південно – 
західній частинах ділянки. Складна морфологічна характеристика пластів та часті 
розмиви пов’язані з активізацією тектонічної діяльності в період формування 
торфяного ложа цих пластів, а також торфоседиментогенезу.  

Згідно результатів розвідки, що проводилась ДП «Сі-Сі-Ай-Любеля» в 2013-
2015рр, основні запаси зосереджені в вугільних пластах n7, n7

в, n8
в, n9, b1. Підраховані 

балансові запаси категорії В+С1 складають 127888 тис. т, в тому числі: категорії В 
марки Ж 9256 тис. т і категорії С1 118632 тис. т, з них марки К (пласт n7) –5831 тис. т і 
марки Ж –112801 тис. т (Геолого-економічна оцінка…, 2016). 

Розглянемо певні характеристики вугільних пластів ділянки (табл. 1, 2). 
 

Таблиця 1. Загальна характеристика робочих вугільних пластів 
ділянки Любельська №3 
Розподіл потужностей згідно інтервалів 

(%) 

В
уг
іл
ьн
і 

пл
ас
т Глибина 

залягання 

Потужність, 
м 

min-max 
середнє 
значення 

дуже тонкі  
(до 0,60 м) 

тонкі  
(0,60 -1,2 м) 

середньої 
потужності 

(> 1,2м) 

Ступінь 
витриманості 

пласта 

b1 695,1-908,9 0,54-1,9 
1,23 35 44 21 витриманий 

n9 683,2-952,8 0,42-1,56 
0,79 15 75 10 витриманий 

n8
в 670-1005,6 0,5-1,94 

0,85 
20 71 9 відносно 

витриманий 

п7
в 676-1042,5 0,5-1,9 

0,95  
18 77 5 витриманий 

п7 706,3-1069,4 0,5-1,89 
1,29 

10 56 34  витриманий 

 
Пласт b1 зберігає робоче значення потужності майже на всій площі 

розповсюдження, з потоншенням до неробочого значення в північно-східній частині. 
Пласт в1 переважно простої будови. На площі поширення балансових запасів вугілля 
пласт в1 витриманий по потужності, яка змінюється від 0,54 до 1,9 м, при середньому 
значенні 1,23 м. Вугілля за вмістом золи відноситься переважно до середньозольного 
(16,47 % середнє значення по пласту). Частка зольного і багатозольного вугілля є 
досить значною. Пласт b1 – середньосірчистий. Середній вміст сірки по пласту складає 
3,4 %. Характер розповсюдження – нерівномірний. Досить поширеними до 44 % є 
класи сірчистого і багатосірчистого вугілля.  
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Пласт п9 поширений з робочою потужністю (0,42–1,56 м, середнє значення – 0,79 
м) на всій площі розповсюдження ділянки «Любельська» №3. Двопачкова будова 
відмічається на локальних ділянках. Пласт п9 має переважно однорідну будову і 
відноситься до витриманих по потужності. Згідно значень середньої зольності 
відноситься до середньозольного (16,2 %). До 72 % пластоперетинів припадає на 
малозольного (до 10 % золи ) і середньозольного (до 20 % золи) вугілля. Пласт n9 – 
багатосірчистий (St

d= 4,34 %). Для 3 %  пластоперетинів вміст не перевищує 1,5 %. Для  
49 % масова доля сірки > 4%.  

 
Таблиця 2. Характристики вугілля робочих вугільних пластів  

ділянки Любельська №3 
Вугільні пласти Природні показники вугілля вугільних 

плаcтів b1 n9 n8
в n7

в n7 

Густина вугілля 1,3 - 2,42 
1,48  

1,25-2,56 
1,48 

1,22-2,48 
1,46 

1,28-2,34 
1,44 

1,27-2,55 
1,51 

Аналітична волога 0,2-2,5 
0,88 

0,2-2,7 
0,84 

0,2-2,8 
0,79 

0,1-5,2 
0,86 

0,2-0,9 
0,77 

середнє значення 16,47 16,2 15,4 17,8 13,5 
До 10 21 22 26 24 44 
10-20 35 52 49 62 46 
20-35 25 21 10 9 4 

Зольність По 
інтервалах 

(%) 
35 19 5 15 5 6 

Вихід летких речовин 23,0-38,8 
31,6 

25,4-43,4 
30,62 

24,2-35,2 
29,11 

21,4-37,6 
27,03 

19,9-28,0 
26,58 

min-max 
середнє значення 

0,54-8,42 
3,37 

1,14-12,3 
4,31 

1,14-12,3 
3,98 

0,6- 6,4 
4,25 

0,5- 6,4 
2,1 

До 1,5 20 3 4 8 50 
1,5-2,5 36 16 19 26 13 
2,5-4 24 32 37 33 28 

Вміст сірки По 
інтервалах 

(%) 
>4 20 49 40 33 9 

 
Пласт п8

в є відносно витриманий, морфологічно складний. Робочу потужність 
зберігає нижня вугільна пачка. Потужність пласта коливається в межах 0,5 – 1,94 м, при 
середньому значенні 0,85. Пласт n 8

в – переважно середньозольний (середня зола 15,4 
%). Хоча до 25 % пластоперетинів містять золи більше 20 %. Тобто вугілля відноситься 
до зольного і багатозольного. Вугілля переважно сірчисте і багатосірчисте. Середній 
вміст масової частки сірки по пласту 3,98 %. Групи з вмістом сірки менше 4% 
становлять 40% пластоперетинів; до групи з вмістом сірки до 2,5% відноситься 22 % 
пластоперетинів.  

Пласт п7
в має промислове значення на всій площі (0,5-1,9 м, при середньому 

значенні 0,95 м). Переважно простої будови. Складна будова пласта відмічена 
окремими свердловинами. В контурі розповсюдження балансових запасів пласт п7

в 
віднесено до витриманих. Пласт n7

в – середньозольний, характеризується середнім 
показником пластової зольності 17,8 %. Пластоперетини з підвищеною зольністю (Аd  > 
20,0 %) зустрічаються на локальних ділянках і становлять 14% від загальної кількості. 
Вугілля пласта – сірчисте і багатосірчисте. Ці групи разом становлять 66 % 
пластоперетинів. 

Пласт п7 основний робочий. Він зберігає кондиційну потужність майже на всій 
площі ділянки «Любельська» №3. Потужність пласта коливається в межах 0,50 – 1,89 м, 
при середньому значенні 1,29 м. В переважній кількість пластоперетинів пласт має 
просту будову. В контурі балансових запасів пласт витриманий по потужності. Він є 
середньозольним (середня пластова зольність 13,5 %). Це основний пласт площі, який 
характеризується найменшим значенням зольності серед пластів, що оцінювалися. 
Умовно його можна віднести до витриманого по зольності. В цілому по пласту 
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виділяється 46 % пластоперетинів класу Аd 10 -20 % та 44 % пластоперетинів класу Аd 
<10 %. Пласт мало- та середньосірчистий Середній вміст масової долі сірки складає 2,1 
%. В основній масі пластоперетинів (50 %) вміст сірки до 1,5 %. З вмістом більше 2,5 % 
відмічається 37% пластоперетинів. Підвищені вмісти сірки приурочені до зон 
тектонічних порушень. 

Детальна характеристика та систематизація решти показників, що аналізувалися, 
не може бути приведена через лімітований обсяг статті.  

Висновки. Промислові вугільні пласти за ступенем витриманості відносяться до 
витриманих п7, п7

в, п9, в1; пласт п8
в – до відносно витриманих. Основні запаси, доцільні 

для відпрацювання шахтою, зосереджені в вугільних пластах в1, п9, п8
в, п7

в, п7 з 
середньою потужністю відповідно: 1,23 м, 0,79 м, 0,85 м, 0,95 м, 1,29 м. Вугілля 
переважно відносяться до середньозольного. Пласти є витримані по зольності (п7

в, п7). 
Вугілля сірчисте і багатосірчисте. Пласт п7 характеризується малосірчистим вугіллям.  

Вугілля пластів, що оцінюються на ділянці Любельська №3, відноситься, в 
основному, до гумусового. Дуже рідко зустрічаються пачки сапропелевого вугілля. 
Первинно марочний склад вугілля ділянки Любельська №3 визначався за ГОСТ 25543-
88. У відповідності до нього вугілля  пластів в3, в1, п9, п8

в, п8, п7
в було віднесені до 

марки Ж, а пласта п7 – до марок К, КЖ. Використання вугілля пластів в1, п9, п8
в, п7

в для 
коксування обмежене через дещо завищений вміст сірки. Тоді як вугілля пласта n7 має 
низький вміст сірки, що робить його цінною сировиною для виробництва коксу. 
Систематизація та аналіз даних підтвердили висновок щодо доцільності використання 
ділянки Любельська №3 для поповнення шахтного фонду ЛВБ.  
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The gas-hydrogeochemical features of the Krasnoilsk gas field of the Bilche-Volytsia oil 
and gas region have been studied. It is established that low values of methane gas 
saturation coefficient, low methane content and high nitrogen content indicate unfavorable 
conditions for formation and preservation of gas deposits in the Upper Jurassic and Upper 
Cretaceous horizons. The waters of the Upper Badenian horizon in contact with gas 
deposits are characterized by high gas saturation and high content of water-dissolved 
methane. Gas-supersaturated aquifers are located in the zones of influence of tectonic 
faults, which defines them as migration ways of water-hydrocarbon mixtures. 

 
WATER DISSOLVED GASES AS CRITERIA OF GAS-BEARING 

(ON THE EXAMPLE OF KRASNOILSK GAS FIELD 
OF BILCHE-VOLYTSIA OIL AND GAS- BEARING REGION) 

 
Harasymchuk V.Yu., Medvid G.B, Kost M.V 

 
Вступ. Гази, розчинені у пластових водах, є важливим показником 

нафтогазоносності. Дослідження їх кількісного та якісного складу дозволяє встановити 
закономірності формування і збереження покладів вуглеводнів та виділити 
перспективні ділянки для їх пошуків. 

Водорозчинені гази у пошуковій нафтогазовій гідрогеології відносяться до 
прямих локальних критеріїв нафтогазоносності. Визначальну роль відіграють ореоли 
розсіювання покладів вуглеводнів, які можуть знаходитися у суміжних водоносних 
горизонтах. Ореоли розсіювання виникають внаслідок руйнування покладів 
вуглеводнів та дифузійно-фільтраційного переміщення компонентів із покладів у 
пластові води. Також водорозчинені вуглеводневі гази часто є джерелами формування 
їхніх покладів. 

Аналіз попередніх досліджень, формулювання проблеми та актуальність її 
вирішення. Газогідрогеохімічні дослідження (Qin et al., 2016; Qin, 2012), проведені в 
басейні річки Сичуань (Китайська народна республіка) встановили, що формування 
газового родовища Вейюань обумовлене дегазацією вуглеводнів з пластових вод. 

Модель формування газових родовищ Західного Сибіру (Росія) (Cramer et.al., 
1999) вбачають у вивільнені водорозчиненого газу із крейдового водоносного 
комплексу внаслідок пониження пластових тисків і температур при його 
геодинамічному піднятті у четвертинний період. 

У межах Карпатської нафтогазоносної провінції на основі газогідрогеохімічних 
досліджень (Лихоманова, 1977), встановлено перспективність відкладів сармату 
Зовнішньої зони Передкарпатського прогину в плані газоносності. Відклади верхнього 
бадену центральної частини Зовнішньої зони віднесено до безперспективних. На основі 
якісних та кількісних характеристик водорозчинених газів, потужностей колекторів і 
їхніх ємнісно-фільтраційних параметрів кількісно оцінено ресурси водорозчинених 
газів Зовнішньої зони.  

Фактичний матеріал та методологія досліджень. З метою дослідження 
взаємозв’язку вільних і водорозчинених газів, зокрема впливу останніх на формування 
покладів та зворотніх механізмів газонасичення пластових вод, було проаналізовано 
газогідрогеохімічні особливості Красноїльського газового родовища. Це родовище 
було обране для досліджень з огляду на найбільш представницьку кількість даних 
гідрогеохімічних, газових, гідротермічних та гідродинамічних параметрів пластових 
вод. На основі даних по газонасиченості, гідрохімічних та термодинамічних параметрах 
вод були розраховані коефіцієнти газонасиченості вод метаном. 

Дані по гідрогеохімічних, геотермічних, гідродинамічних параметрах водоносних 
комплексів, якісних та кількісних характеристиках водорозчинених та вільних газів 
Більче-Волицького НГР отримані з фондів фондів  ДП “Львівгазвидобування”, ДП 
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”Західукргеологія”, що були визначені при опробовуванні розвідувальних та 
експлуатаційних свердловин. 

Для оцінки розчинності метану в пластових водах при різних тисках метану, 
мінералізації та температурах води також були використані графіки та таблиці, 
розраховані на основі експериментальних даних (Корценштейн, 1984). 

Отримані результати, їх обговорення.  Газові поклади Красноїльського газового 
родовища пов’язані з чотирма горизонтами пісковиків косівської світи верхнього 
бадену. II, III і IV горизонти пластові тектонічно екрановані, горизонт I пластовий 
літологічно обмежений (Вуль, 1998), (рис. 1). Глибини залягання покрівель 
продуктивних горизонтів становлять від 780 до 1221 м. Зі збільшенням глибини у 
вільних газах горизонтів зростають частки гомологів метану та азоту.  

Газонасиченість непродуктивного верхньоюрського горизонту не перевищє 0,29 
л/л. Коефіцієнт газонасиченості метану становить 0,17. Частка метану у газі становить 
52 % об., гомологів – 0,92 % об., азоту – 45 % об., вуглекислого газу – 1 % об. 
Незважаючи на мінералізацію води 43 г/дм3, підвищені вмісти сульфатів та значення 
rNa/rCl 0,92 вказують на не замкнену гідродинамічну обстановку. Загалом, наведені 
вище газогідрогеохімічні параметри верхньоюрського водоносного горизонту можна 
вважати фоновими. 

Мінералізація верхньокрейдового водоносного горизонту у межах цього 
родовища не перевищує 16 г/дм3, при високому вмісті сульфатів та значенні rNa/rCl 
1,15. Такі параметри вод також чітко вказують на не замкнуту гідродинамічну 
обстановку. Відбір проб вод на розчинений газ в межах цього горизонту не проводився.  

Несприятливі у гідрогеологічному відношенні умови для газонакопичення і 
збереження покладів в межах верхньоюрського та верхньокрейдового водоносних 
горизонтів обумовили відсутність у них покладів газів. 

Закрита гідродинамічна обстановка для більшості водоносних пластів 
верхньобаденського водоносного горизонту позначилася і на параметрах 
водорозчинених газів. Загальна газонасиченість вод, частка метану та коефіцієнт 
газонасиченості метану зростають відповідно з глибиною залягання водоносного 
горизонту та ступенем його гідрогеологічної ізольованості. Їхні максимальні значення 
тяжіють до покладів вільного газу, екранованих поперечними тектонічними 
порушеннями (рис.).  

Пласти верхньобаденського водоносного горизонту, які характеризуються 
відкритими гідродинамічними умовами та не зазнали впливу газових еманацій зі 
сторони тектонічних порушень, вміщують водорозчинені гази в кількостях не більше 
0,3 л/л, при коефіцієнті газонасичення метану до 0,14. Частка метану у них не 
перевищує 80 % об. 

В окремих випадках в межах верхньобаденського водоносного горизонту 
родовища зустрічаються пласти вод перенасичені метаном (св. Красноїльск-1, глибина 
1180 м, коефіцієнт газонасиченості СН4 3,43 і св. Красноїльськ-9, глибина 951 м, 
коефіцієнт газонасиченості СН4 1,09). У св. Красноїльск-1 ці води зустріті 
безпосередньо під газовим покладом III, у св. Красноїльськ-9 вони залягають на 170 м 
глибше покладу I. Разом з тим ці водоносні пласти знаходяться поруч та в 
безпосередніх зонах впливу поперечних тектонічних порушень (див. рис. 1). 

Згідно даних (Новосилецкий, 1982) перенасичені газом води зустрічаються 
переважно в зонах надгідростатичних пластових тисків і є результатом проникнення з 
надр як вільних газів, так їхніх сумішей з водами.  
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Рисунок 1. Газогідрогеохімічний розріз Красноїльського газового родовища (геологічна основа за (Вуль, 1998)) 
1 – діаграма часток водорозчинених газів, % об., Кгн – коефіцієнт газонасиченості метану; 2 – діаграма часток вільних газів, % об. 
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Проникнення відбувається розущільненими зонами тектонічних порушень. У 
таких зонах газонасиченість вод може на порядок перевищувати граничні величини 
розчинності газів у водах. 

У випадку Красноїльського газового родовища перенасичені газом водоносні 
пласти також характеризуються підвищеними пластовими тисками. 

Надгідростатичні пластові тиски можуть зберігатися тривалий час лише в 
закритих гідрогеологічних умовах, що унеможливлює динаміку та зменшення об’ємів 
флюїдів у поровому чи тріщинному просторі порід-колекторів. 

Стосовно можливості міграції в поровому просторі водонасичених порід 
бульбашок вільного газу негативну відповідь на дає В.П. Савченко (Савченко, 1968): 
перешкодою для їхньої міграції є сили поверхневого натягу, які виникають на межі 
двох фаз – газу і води. Ці бульбашки не в стані прорватися крізь лабіринт 
водонасиченого простору. Відповідно ці окремі бульбашки не можуть об’єднатися і 
створити гомогенну масу газу. 

Висновки. Гідрогеохімічні характеристики верхньоюрського та 
верхньокрейдового водоносних комплексів Красноїльського газового родовища 
вказують на відсутність стійкої гідродинамічної ізольованості, яка на газовому складі 
проявляється у низьких значеннях коефіцієнта газонасиченості вод метаном та 
невисокою часткою метану за високих вмістів азоту. Відповідні чинники не сприяли до 
формування тут покладів вуглеводнів. 

Умови закритої гідродинамічної системи верхньобаденського водоносного 
горизонту Красноїльського родовища є позитивним чинником збереження тут газових 
покладів. Контактуючі з газовими покладами води вирізняються підвищеною 
газонасиченістю та високими високими вмістами водорозчиненого метану. 

Перенасичені газом водоносні пласти контактують з покладами вільного газу та 
знаходяться у зонах впливу тектонічних порушень, що визначає їх як шляхи міграції 
водо-вуглеводневих сумішей. Результати газогідрогеохімічного аналізу передбачають 
навність покладу газу нижче 150-170 м покладу I. 
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In the process of extracting magnetite quartzites, the overburden rocks are stored 
separately, and in the dumps, masses of hematite quartzites and nonmetallic rocks are 
formed. The influence of weathering on the dissolution, migration, deposition of 35 
impurity chemical elements was studied. The results of studying the rocks of the dumps, 
adjacent soils, surface waters, plants showed that the content of most elements does not 
exceed the values of clarkes and, accordingly, their maximum permissible concentrations 
in loose rocks and soils. 

 
INFLUENCE OF WEATHERING ON THE CONTENT OF HARMFUL CHEMICAL 

COMPONENTS IN ROCKS OF DUMPS OF SOUTHERN MINING AND 
PROCESSING PLANT (KRYVYI RIH BASIN) AND ADJACENT AREAS 

 
Evtekhov V.D., Ryzhkovych O.I., Demchenko O.S., Prylepa D.M., Evtekhov V.E. 

 
Сировинною базою Південного гірничозбагачувального комбінату (ПдГЗКу) є 

Скелюватське родовище (Бєлєвцев та ін., 1992), в кар’єрі якого видобувають бідні 
залізні руди (магнетитові кварцити) як вихідну сировину для виробництва 
залізорудного (магнетитового) концентрату. Продуктивна товща родовища – четвертий 
залізистий горизонт саксаганської світи. Супутньо з надр вилучаються розкривні 
гірські породи: рихлі (глина, суглинок, пісок), низькозалізисті кристалічні (різного 
складу сланці, мономінеральні, силікатні та некондиційні магнетит-силікатні кварцити 
першого, другого, третього, четвертого, п’ятого та шостого сланцевих і першого, 
другого, третього залізистих горизонтів), а також гематитові кварцити – продукт 
вивітрювання магнетитових кварцитів четвертого, п’ятого та шостого залізистих 
горизонтів. 

Розкривні породи складуються, головним чином, у Лівобережних відвалах: у його 
західній частині – сланці, безрудні та малорудні магнетит-силікатні кварцити; в східній 
– гематитові кварцити. Останні досліджуються як перспективна вихідна сировина для 
виробництва залізорудного (гематитового) концентрату. 

В процесі зберігання розкривних порід відбувається гіпергенне розкладання 
мінералів, нестійких до дії факторів вивітрювання. Хімічно активні компоненти (Na+, 
K+, Ca2+, Mg2+, SO4

2-, CO3
2-) виносяться метеорними водами з відвалів, надходять до 

ріки Інгулець або концентруються в підземних, поверхневих водах, грунтах, рослинах 
(Гольдберг, Газда, 1984; Яковлєв, 2015; Коржнев, Кошарна, 2016). Рівень вивченості 
розчинності, міграційної здатності, особливостей осадження та концентрації, масштаби 
нагромадження цих іонів, а також іонів важких металів, інших шкідливих речовин 
недостаній. Зростання уваги до екологічних наслідків гірничодобувних робіт у 
Кривбасі обумовлює актуальність виконаних досліджень. 

Метою роботи було визначення показників вмісту шкідливих та інших хімічних 
компонентів у складі матеріалу відвалів та вод, грунтів, рослин прилеглих ділянок; 
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встановлення закономірностей розчинення, міграції та осадження хімічних 
компонентів з метеорних розчинів. 

Вихідним був матеріал відібраних авторами 150 мінералогічних, 30 
гідрохімічних, 40 педологічних проб та 6 проб фітомаси. Враховувались дані з 
літературних та фондових джерел. Були використані апробовані геологічні, 
петрографічні, мінералогічні, геохімічні методи досліджень. 

Результати роботи. Особливості будови Лівобережних відвалів, варіативність 
петрографічного, мінерального, хімічного складу нагромадженого матеріалу 
обумовлені проявом двох основних чинників: геологічного та технологічного. Дія 
геологічного фактору обумовлена зміною мінерального складу порід від початку 
розробки родовища до поточного часу. На початкових стадіях експлуатації родовища 
були розкриті, головним чином, найбільш вивітрені – гетит-вмісні – різновиди 
гематитових кварцитів і сланців. Зі збільшенням глибини відпрацювання родовища – 
роль їх у складі матеріалу поступово зменшувалась, але зростала роль мартитових 
різновидів залізистих кварцитів (східна частина відвалів) і невивітрених різновидів 
сланців (західна частина). З досягненням глибини кар’єру понад 200 м у складі 
гематитової сировини дедалі помітнішу роль відігравали гематитові кварцити з 
домішкою реліктового магнетиту. На рис. 1 показане зростання вмісту магнетиту 
(Feмагн.) протягом останніх років. 

 

 
Рисунок 1. Зміна вмісту заліза, яке входить до складу магнетиту, в породах східної 
частини Лівобережних відвалів 

 
Оскільки гіпергенні зміни порід сланцевих горизонтів проявлені значно слабкіше 

в порівнянні із залізистими кварцитами, вивітрені сланці, силікатні та магнетит-
силікатні кварцити, заскладовані в західній частині Лівобережних відвалів, поховані 
під потужною товщею невивітрених різновидів цих порід. 

Таким чином, роль геологічного фактору полягала в поступовій зміні складу 
накопичуваного матеріалу з переходом до все більш глибоких зон кори вивітрювання 
залізистих і сланцевих горизонтів. 

Вплив технологічного фактору реалізується через особливості технології 
складування гематитових кварцитів і сланців. В процесі буровибухових, 
навантажувально-розвантажувальних робіт відбувається усереднення мінерального 
матеріалу. В результаті в розрізах Лівобережних відвалів практично неможливо 
виділити однорідні в мінералогічному відношенні тіла гематитових кварцитів і сланців. 
На рис. 2 показана будова покладу гематитових кварцитів східної частини 
Лівобережних відвалів. 
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Рисунок 2. Схематичний розріз Лівобережних відвалів. Різними кольорами показані 
різні за складом гематитові кварцити 

 
Через високий ступінь усереднення матеріалу Лівобережних відвалів їх можна 

розглядати як відносно однорідне в петрографічному, мінералогічному, геохімічному 
відношеннях техногенне геологічне тіло – однорідне за особливостями впливу на 
довкілля. 

Результати досліджень засвідчили наступне. 
Визначався вміст в гематитових кварцитах і сланцях 35 рідкісних і розсіяних 

хімічних елементів. Вміст ідентифікованих хімічних елементів коливається в 
наступних межах (n·10-3 мас.%): V – 0,1-15; Ge 0,2-1,0; Co – 0,1-1,0; Mn 10-100; Cu – 
0,3-2,0; Mo – 0,10-0,15; Ni – 0,3-5,0; Sn – 0,05-0,15; Pb – 0,05-0,1; Ti – 5,0-200; P – 70-
100; Cr – 7-70; Zn – 2-7; Zr – 5-15; Li – 3; Ag – 3-5·10-6 мас.%. Ці показники в 10-100 
разів нижчі від гранично допустимих значень їх вмісту в кристалічних породах. 

Аналіз наведених даних свідчить про прояв двох закономірностей: 1) кількість 
сидерофільних елементів (V, Co, Mn, Ni, Ti, Cr) та Ge максимальна для порід із 
загальним вмістом заліза близько 20 мас.%, які характерні для зон контакту сланцевих і 
залізистих горизонтів; зі зменшенням (перехід до сланцевих горизонтів) та зростанням 
(до залізистих горизонтів) вмісту заліза кількість цих елементів помітно зменшується; 
2) залежність між вмістом халькофільних (Cu, Mo, Sn, Ag, Pb, Zn), літофільних (P, Zr) 
елементів і заліза односпрямована: зі зростанням кількості Feзаг. вміст цих елементів 
зменшується, що свідчить про переважне входження халькофілів і літофілів до 
глинистої складової первинних осадків. 

Кількість домішкових елементів у складі грунтів визначається їх вмістом у складі 
грунтової матриці та перевідкладенням з розчинів, винесених із масивів заскладованих 
залізистих кварцитів і сланців. У відповідності з отриманими даними, вміст як 
сидерофілів (V, Co, Mn, Ni, Cr, Ti), так і халькофілів (Bi, Cu, Mo, Sn, Pb, Zn) і літофілів 
(Nb, Y, Yb, La, Zr, Li) характеризується зворотним зв’язком із загальним вмістом заліза 
в складі грунтів. Для незначної кількості домішкових елементів (Ag, P, Ge) зв’язок із 
загальним вмістом заліза в складі грунтів відсутній. Порівняльні дослідження 
засвідчили, що більш високий вміст домішкових елементів характерний для грунтів з 
ділянок, прилягаючих до масиву заскладованих сланців. Кларки концентрації більшості 
елементів у матеріалі грунтів як східного, так і західного обрамлення відвалів менше 
1,0; винятком є Ge, Cr (грунти вздовж східної частини відвалів) та V, Ge, Mo, Sn, Pb, Cr, 
Zn, Zr (вздовж західної частини). Всі значення вмісту рідкісних і розсіяних елементів 
значно (в 10-100 разів) нижчі від гранично допустимих значень їх вмісту в рихлих 
гірських породах та грунтах. 

Досліджувалась вода джерел з-під масиву відвалів. Їх вода є метеорною, її 
геохімічне навантаження обумовлене винесенням хімічних елементів з гематитових 
кварцитів і сланців. За отриманими даними, вода з масиву сланців характеризується 
більш високим вмістом лужних земель (Ca, Mg), більш високими показниками 
загальної жорсткості та вмісту аніонів (Cl-, SO4

2-) у порівнянні з водою з масиву 
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гематитових кварцитів. Вміст вільної CO2 у воді з-під сланцевого масиву помітно 
нижчий у порівнянні з аналогічним показником води з-під масиву гематитових 
кварцитів. рН води з масиву сланців нижчий у порівнянні з рН води з масиву 
гематитових кварцитів, що пов’язане з підкисленням води сульфат-іоном – продуктом 
гіпергенного розкладання сульфідів (піриту, піротину), вміст яких у сланцях більш 
високий у порівнянні з залізистими кварцитами. 

Вміст хімічних компонентів у складі золи рослин в 4-7 разів нижчий відповідного 
показника грунтів, на яких вони виросли. Вміст досліджених хімічних елементів у 
складі трав’янистої рослинності, зібраної біля східної та західної частин відвалів 
близький, відповідає середнім показникам рослинності Криворізького басейну. 

Результати літо-, гідро-, педо- та фітохімічних аналізів свідчать, що вміст 
більшості досліджених елементів-домішок в складі гірських порід відвалів, грунтів, 
води та рослин значно нижчий від кларкових значень, а також, як наслідок, значень їх 
гранично допустимих концентрацій. 
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ШАХТИ «КАПІТАЛЬНА» ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКОГО ГЕОЛОГО-

ПРОМИСЛОВОГО РАЙОНУ 
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The authors have investigated the spatial distribution of beryllium in the k5 coal seam and 
established areal variations of its concentrations in the minefield. It was found that with the 
increase of mineral impurities in the coal seams the concentration of beryllium decreases, 
thus the concentrator of this element is the organic component of coal. The constructed 
maps are a factual basis for long-term forecasting of beryllium concentrations in the 
extracted rock mass. The calculated regression equations between the beryllium content 
and the technological parameters of coal will allow predicting its concentration in the coal 
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seam. These equations can be used for short-term and medium-term forecast of beryllium 
content in the extracted rock mass. 

 
ANALYSIS OF THE DISTRIBUTION OF BERYLLIUM IN THE COAL SEAM K5 OF 
THE "KAPITALNA" MINE OF THE CERVONOARMIISKYI GEOLOGICAL AND 

INDUSTRIAL DISTRICT 

Koziil Ye.S., Ishkov V.V.  
 

Вступ. Дослідення особливостей розподілу токсичних і потенційно токсичних 
елементів у вугільних пластах пов’язані із зростанням вимог до охорони 
навколишнього середовища, які обумовлюють потребу в нових науково обґрунтованих 
методах прогнозу вмісту токсичних елементів в добуваємій шахтами гірській масі та 
відходах видобутку і вуглезбагачення. Особлива актуальність даної проблеми 
визначається Законом України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 року 
№2059-VIII (Закон України від 23.05.2017 року №2059-VIII). Для вирішення 
екологічних питань у вуглевидобувних регіонах, дослідження токсичних елементів (до 
яких, в тому числі, відноситься берилій (Горовой, Горовая, 1997) є обов’язковими та 
дозволяють визначати вплив на довкілля вуглевидобувних і вуглезбагачувальних 
підприємств, а також організацій вугільної теплоенергетики. 

Аналіз попередніх досліджень, формулювання проблеми та актуальність її 
вирішення. 

Прогнозування концентрацій токсичних і потенційно токсичних елементів та їх 
просторового розповсюдження є необхідною складовою вирішення багатьох геолого-
екологічних проблем сталого розвитку України, пов’язаних з видобутком, переробкою і 
використанням вугілля при мінімальній шкоді для навколишнього середовища. 
Питанню вивчення геохімії елементів-домішок вугілля присвячено багато робіт. Так 
Я.Е. Юдович разом з М.П. Кетрис систематизував дані про елементи-домішки у вігіллі 
Донбасу (Юдович, Кетрис, 2005). Вони досліджували токсичні елементи вугілля, які є 
небезпечними для навколишнього середовища, в тому числі і берилій. І.В. Бучинською 
вивчалась геохімія вугілля геологопромислових районів Львівсько-Волинського 
басейну. Нею будувалися карти концентрацій елементів-домішок в тому числі берилію 
у вугільних пластах й аналізувалося їх площинне поширення й умови утворення 
аномальних концентрацій (Бучинська та ін. 2013). Слід відмітити численні роботи А.Ф. 
Горового і Н.А. Горової (Горовой, Горовая, 1997). Вони займались вивченням 
розподілу та вмісту токсичних елементів в продуктах видобутку і відходах переробки 
антрацитів. Ними був створений кадастр токсичності гірничої маси, вугілля, золи 
вугілля, продуктів видобутку і відходів переробки вугілля, а також побудовані 
прогнозні карти токсичності. 

Оцінкою вугільних родовищ, як попутного джерела цінних металів і впливу 
токсичних елементів на навколишнє середовище, пов’язані роботи О.Р. Куліненка і 
Т.В. Барни (Кулиненко, Барна, 1985). Так, з метою реконструкції умов 
торфонакопичення Т.В. Барною було проведено детальне вивчення «супутніх 
елементів» вугільного пласта с11 на шахті «ім. Героїв Космосу» Павлоградсько-
Петропавлівського геолого-промислового району по 24 перетинах. В.В. Ішковим разом 
з А.І. Чорнобук, Д.Я. Михальчонок, В.В. Дворецьким (Ишков и др.. 2001) досліджені 
особливості розподілу берилію в продуктах і відходах збагачення Краснолиманської й 
Добропольської вуглезбагачувальних фабрик Донбасу. В попередніх роботах авторами 
(Козій, Ішков, 2017; Козій, Ішков, 2018) були досліджені особливості розподілу 
токсичних й потенційно токсичних елементів у вугіллі пластів Павлоградсько-



MinGeoIntegration XXI – 2020 

                                                        2325 вересня 2020 р., Київ, Україна 
 

184

Петропавлівського геолого-промислового району Західного Донбасу. До теперішнього 
часу розподіл берилію у вугіллі пласта k5 шахти «Капітальна» не досліджувався. 

Фактичний матеріал та методологія досліджень. Особливість виконаних 
досліджень полягала в неможливості безпосереднього спостереження геологічних 
процесів. Проби відбиралися в гірських виробках (пластові проби, відібрані 
борозновим способом (ГОСТ 9815-75) і з дублікатів керна особисто авторами за участю 
співробітників геологічних служб вугледобувних підприємств і виробничих 
геологорозвідувальних організацій в період з 1981р. по 2013р. Обсяг контрольного 
випробування склав 5% від загального обсягу проб. Всі аналітичні роботи 
виконувалися в центральних сертифікованих лабораторіях виробничих 
геологорозвідувальних організацій. Вміст берилію визначався кількісним емісійним 
спектральним аналізом (ГОСТ 28974-91). На внутрішній лабораторний контроль 
направлено 7% дублікатів проб. Зовнішньому лабораторному контролю піддано 10% 
дублікатів проб. Якість результатів аналізів (правильність і відтворюваність) 
оцінювалася як значимість середньої систематичної похибки, яка перевіряється за 
допомогою критерію Стьюдента і значимість середньої випадкової похибки, яка 
перевіряється за допомогою критерію Фішера. Оскільки вказані вище похибки при 
рівні значимості 0,95 є не значимими, якість аналізів визнано задовільною. За 
допомогою програм Excel 2016 і Statistica 11.0 на початковому етапі обробки первинної 
геохімічної інформації розраховувалися значення основних описових статистичних 
показників, виконувалась побудова частотних гістограм вмісту і встановлення закону 
розподілу берилію. При оцінці зв’язку берилію з органічною або мінеральною 
частиною вугілля використовувалися коефіцієнти спорідненості з органічною 
речовиною Fo, що показує відношення вмісту елементів у вугіллі з малою (<1,6) і 
високою щільністю (>1,7), коефіцієнти наведеної концентрації Fнк, що показують 
відношення вмісту елементів у фракції i(Ci) до вмісту у вихідному вугіллі, коефіцієнти 
кореляції вмісту досліджуваних елементів і зольності вугілля і коефіцієнти наведеного 
вилучення елемента у фракції різної щільності. При побудові всіх карт 
використовувалася програма Surfer 11. В ході побудови карт, графіків і розрахунку 
коефіцієнтів кореляції всі значення концентрацій берилію й технологічних параметрів 
вугілля нормувались за формулою: Хнорм = (Хі - Хmin) / (Хmax - Хmin), де: Хі – 
результат одиничного значення концентрації елемента; Хmax – результат максимального 
значення концентрації елемента; Хmin – результат мінімального значення концентрації 
елемента. Нормування здійснювалося для приведення вибірки до одного масштабу 
незалежно від одиниць виміру та розмаху вибірок. 

Отримані результати, їх обговорення. В межах поля шахти «Капітальна» 
концентрація берилію по пласту k5 змінюється в інтервалі від 0,59 г/т до 1,37 г/т, при 
середньому значенні по пласту 0,98 г/т. В регіональному плані (рис. 1) концентрація 
берилію збільшується в південно-східному напрямку. 

Карта градієнту концентрацій берилію вугільного пласта k5 (рис. 2) відображає 
напрямок найбільшого його зростання, особливо в периферійних частинах шахтного 
поля. Найбільша мінливість вмісту берилію спостерігається в напрямку розривних 
порушень. 
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Рисунок 1. Карта зміни регіональної складової 

нормованого вмісту берилію у вугільному пласті k5 
 

 
Рисунок 2. Карта градієнту нормованого вмісту берилію 

у вугільному пласті k5 
 

Встановлено тісний зворотній зв'язок між вмістом берилію і зольністю 
вугілля (r = -0,86) та слабий зворотній зв'язок з потужністю вугільного пласта (r=-
0,42), вмістом сірки загальної (r = -0,44) та глибиною залягання підошви вугільного 
пласта (r = -0,33). Лінійні рівняння регресії:  

Be = 0,821-0,9662 x Ad;   Be = 0,775-0,3698 x m; 

Be = 0,6666-0,4283 x St
d ;  Be = 0,7358-0,3002 x h. 

Висновки. На основі отриманих результатів статистичної обробки геохімічної 
інформації і аналізу побудованих карт градієнту берилію і регіональної складової його 
вмісту можна сформулювати наступні основні висновки: 
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- В цілому вміст берилію суттєво не залежить від вмісту сірки загальної, глибини 
залягання й потужності вугільного пласта. Високий зворотний кореляційний зв’язок 
концентрації берилію із зольністю вугілля вказує на те, що із збільшенням мінеральних 
домішок у вугільних пластах концентрація берилію зменшується. 

- Берилій переважно пов’язаний з органічною складовою вугілля пласта, 
накопичення його основної частини, це перш за все кумуляція елемента органічною 
речовиною палеоторфяника. 

- Регіональна складова вмісту берилію збільшується в південно-східному 
напрямку, у бік Українського кристалічного щита. 

Основне наукове значення отриманих результатів полягає у встановленні 
генетичних причин мінливості берилію у вугіллі пласта. Практичне значення 
отриманих результатів полягає в побудові карт розповсюдження берилію у вугіллі 
пласта і розрахунку рівнянь регресії між їх вмістом і основними технологічними 
параметрами вугілля. 

Перспективи подальшого вивчення, як берилію, так і інших токсичних та 
потенційно токсичних елементів у вугіллі Донбасу полягають у досліджені 
розповсюдження цих елементів у вугіллі інших пластів, у тому числі з іншими 
ступенями вуглефікації з метою встановлення особливостей їх накопичення й розробки 
способів та методів, як їх прогнозу, так і прогнозу технологічних параметрів вугілля, 
мінливості тріщинуватості і потужності вугільних пластів. 
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РОЛЬ ТЕРМОБАРИЧЕСКИХ ЗОН РАЗУПЛОТНЕНИЯ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ 
КОРЫ В КОНЦЕНТРАЦИИ АБИОГЕННЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ С-З ШЕЛЬФА 

ЧЕРНОГО МОРЯ 
 

Корчин В.А., Русаков О.М. 
 

Институт геофизики им. С.И.Субботина НАН Украины, Киев, 
e-mail: korchin@igph.kiev.ua 

 
Zones of thermobaric decompaction, registered by the DSS in the form of low velocity zones 
(LVZs) in the crystalline crust serve as deep diagnostic signs of detecting hydrocarbon 
fields. For the first time, we present a novel thermodynamic mechanism for their formation 
in the crystalline crust at depths of 6-16 kmon the NW Black Sea shelf. The LVZs are 
mainly associated with the thermal decompaction of rocks, which is not compensated by 
deep pressures. The rocks of such zones are characterized by an increase in fracturing and 
porosity and decrease in density, elastic parameters and thermal conductivity. As the rocks 
are permeable and hygroscopic they are able to more freely transform, absorb and localize 
deep hydrocarbon-bearing fluids which, in turn, further destroy rock matter. The LVZs are 
first revealed to be spatially associated with a degassing tube to which hydrocarbon fields 
are related. Favorable conditions exist for the accumulation of abiogenic methane at a 
depth of 6-16 km.These zones should be considered as a new search criterion for 
thermobaric traps.A new approach is proposed for increasing efficiency of exploratory 
drilling in the Ukrainian sector of the northwestern Black Sea shelf. 
 

A ROLE OF THE THERMOBARIC DECOMPACTION ZONES OF THE 
CRYSTALLINE CRUST IN THE ACCUMULATION OF THE ABIOGENIC 

HYDROCARBONS ON THE NORTHWESTERN BLACK SEA SHELF 
 

Korchin V.A., Rusakov O.M. 
 

Введение. Представлена новая гипотеза образования скоплений глубинных 
углеводородов в кристаллической коре в зонах низких скоростей (ЗНС) северо-
западной части шельфа Чёрного моря (Корчин, 2013, 2017). Низкая эффективность 
поисков УВ в Черном море обусловлена тем, что стратегия их поисков базировалась на 
догматах органической концепции происхождения метана. Длительная высокая 
концентрация метана в водах Черного моря может поддерживаться только мощной 
дегазацией земных недр (Лукин, 2014; Русаков, Кутас, 2014). Однако, при этом не 
рассматриваются возможности природных зон термобарического разуплотнения 
горных пород, которые регистрируются ГСЗ, как зоны низких скоростей, способных 
аккумулировать глубинные углеводороды и транспортировать их в осадочный чехол 
(Корчин, 2013, 2017, 2018). 

Фактический материал, методика моделирования и обобщения. Методом 
термобарического петрофизического моделирования (ПТБМ) построена вещественная 
модель кристаллической коры с-з шельфа Черного моря. Для ПТБМ использовалась 

mailto:korchin@igph.kiev.ua
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комплексная геолого-геофизическая информация (данные разрезов ГСЗ, тектоники, 
геотермии) и петрофизического изучения пород (Корчин, 2013, 2017; Корчин и др., 
2013). На рис. 1, а, схематично представлены структуры этой акватории, где 
расположены профили ГСЗ (Баранова и др., 2011). На профиле 25, пересекающем 
Каркинитский прогиб, выявлены волноводы, состоящие из двух отдельных 
инверсионных тел. Верхний слой, располагается на глубине 6-10км, а нижний – на 14-
16км со скоростями 5,8÷6,0км/с. Профиль ГСЗ-26 пересекает Каркинитский прогиб 
(рис. 1, а, б). На нем выделены ЗНС в районе пересечения с профилем ГСЗ-25 на 
глубинах 4-18км, а скорость 5,8÷5,9км/с. Зоны ограничивают породы со скоростями на 
верхней кромке 6,0÷6,1 км/с и 6,3 км/с на подошве. Вдоль профиля ГСЗ-25 
температура на глубине 5км склона древней платформы составляет 100-120°С, 170-
180°С в Каркинитском прогибе, 140-160°С – на Скифской плите и в переходной зоне 
к Западно-Черноморской впадине –150-160°С (Кутас, 2011). 
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Рисунок 1. а – Положение профилей ГСЗ 25 и 26, зоны низких скоростей и аномалии 
теплового потока (Баранова и др., 2011; Лукин, 2014; Козленко, Козленко, 2014; 
Кутас, 2011; Старостенко и др., 2015): 1 – профили ГСЗ; 2 – ЗНС; 3 – Каркинитский 
прогиб; 4 – максимумы теплового потока; 5 – аномалии теплового потока; 6, 7 – 
элементы Одесской зоны разлома. б – Петрофизическая модель Каркинитского 
прогиба вдоль профиля ГСЗ-26 по материалам (Козленко, Козленко, 2014; Корчин и 
др., 2013; Кутас, 2011; Лукин, 2014; Старостенко и др., 2015): 1 – диапир; 2 – ядро 
диапира; 3 – зона термобарического разуплотнения; 4 – граница М; 5 – 
скорости/плотности участков коры; 6 – элементы Одесской зоны разлома; 7 – 
гранито-гнейсы, 8 – граниты, 9 – гранодиориты; 10 – диориты; 11 – габброиды; 12 – 
движения флюидов. в – Связь УВ месторождений с зоной разуплотнения: 1 – разломы; 
2 – граница Каркинитского прогиба; 3 – проекция "трубы" дегазации; 4 – проекция 
ЗНС; 5 – сипы; 6 – УВ месторождения; 7 – диапир. 
 

На глубине 20км температуры достигают 270-300, 440-460, 420-450 и 490-520°С 
соответственно. Поскольку район исследований расположен на Скифской плите, 
примыкающей к ю-з склону Украинского щита (УЩ) и с ним генетически связан 
(Баранова и др., 2011; Лукин, 2014; Козленко, Козленко, 2014; Корчин, 2017; Кутас, 
2011; Старостенко и др., 2015), для ПТБМ была использована коллекция пород из 
обнажений южного его склона (гранито-гнейсы, диориты, габброиды). До 8-10 км 
распределение давлений (Р) и температур (Т) с глубиной для склона УЩ и шельфа 
Черного моря достаточно близки. При ПТБМ для глубин ниже 8-10км, внесены 
температурные поправки в изменения скоростей пород (Корчин, 2017, Корчин и др., 
2013). Верхняя ЗНС-I (с понижением скорости на 0,3-0,4км/с) сформирована в 
результате повышения температурного режима от среднего (характерного для УЩ) в 
результате радиогенной генерации тепла гранито-гнейсами и осадочными 
образованиями майкопского возраста (Кутас, 2011). Постоянный приток тепла из 
мантии нагревает породы на глубинах 13-18км, где образуется новая зона (ЗНС-II). Это 
область перехода от кислых пород к породам среднего состава. Ниже 20км с высокой 
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вероятностью расположены габброиды, которые с удалением от склона УЩ замещают 
диориты и габбро-нориты. Аналогичная петрофизическая термобарическая модель 
построена вдоль профиля ГСЗ-26. Анализ материалов петрофизического изучения 
пород совместно с данными глубинного сейсмического зондирования, геотектоники, 
геотермии дал основание выделить площадь на северо-западе Чёрного моря, где в 
кристаллической коре может быть расположена область термобарического 
разуплотнения минерального вещества на глубинах 4-18км (рис. 1, б). Она, в основном, 
приурочена к гранито-гнейсам и их контактам с диоритами. Глубина залегания ЗНС – 
температура выше 230С° и давление около 2-3 кбар дают право уверенно отнести зоны 
к термобарическим областям разуплотнения минерального вещества. Здесь, с 
повышением трещиноватости и пористости (Корчин, 2013, 2017) в межзерновом 
пространстве пород активизируется миграция свободной воды, агрессивных мантийных 
флюидов, разрушая её и образуя вторичны каверны, что способствует активному 
транзиту сред, абсорбции и формированию скоплений УВ. 

Обобщая изложенные выше материалы и результаты ПТБМ, построена сейсмо-
гравитационная, петрофизическая модель глубинного строения Каркинитского 
прогиба, в которой учтены элементы современной геофизики (Баранова и др., 2011; 
Лукин, 2014; Корчин, 2017, 2018; Козленко, Козленко, 2014; Корчин и др., 2013; Кутас, 
2011; Старостенко и др., 2015) (рис. 1, б). Гравитационное моделирование 
показывает, что в основании Каркинитского прогиба залегает диапир вулканического 
происхождения размером 32×40км (Козленко, Козленко, 2014; Кутас, 2011; 
Старостенко и др., 2015). Он сформирован многократными рифтогенными событиями 
в регионе и сложен породами повышенной трещиноватости. Пониженная плотность 
диапира связана также с наличием на этом участке серии пересекающихся разломов, 
наложенных, в том числе, на зону Одесского мантийного разлома (Козленко, Козленко, 
2014; Кутас, 2011; Старостенко и др., 2015) (рис. 1, б). Породы повышенной 
трещиноватости вместе с разломами образуют каналы миграции мантийных флюидов к 
термобарическим зонам разуплотнения в коре, которые являются резервуарами 
глубинных углеводородов. 

Обсуждение результатов. Нефтегазоносные бассейны на глубинах 5-10км и 
более, связаны с разуплотненными массивами пород кристаллического фундамента 
(Лукин, 2014; Корчин, 2017, 2018; Старостенко и др., 2015) и приурочены к наиболее 
глубоким прогибам, депрессиям. Нами впервые рассмотрен спусковой механизм 
образования локальных областей, способных активно участвовать в преобразовании 
геосреды, формировании термобарических зон разуплотнения пород литосферы и 
скоплений полезных ископаемых (Корчин, 2017; Корчин и др., 2013). Как правило, они 
плюмтектонической природы различных размеров, морфологии и 
флюидодинамической активности (Лукин, 2014; Старостенко и др., 2015). Именно 
подобная ситуация обнаружена на шельфовой акватории северо-западной части 
Чёрного моря. Здесь для этого существуют все условия: плюмтектонический объект, 
труба дегазации (трещиноватые породы диапира в окружении мантийных разломов) и 
обширная область термобарически разуплотненных пород на глубине 5-15км, 
перекрытая сверху значительной толщей осадочных пород. Эти зоны в 
кристаллической коре являются резервуарами глубинных флюидов и природными 
ловушками мантийных углеводородов, дополняют механизм образования “труб 
дегазации” (Лукин,2014). Область термобарического разуплотнения пород Скифской 
платформы находится непосредственно под воздействием современных зон 
сейсмотектонической активности, которые постоянно создают интенсивные 
напряжения, сотрясения, что способствует более активному движению глубинных 
флюидов в полях переменных Р и Т, тем самым увеличивая порово-абсорбционное 
пространство зоны разуплотнения (Корчин, 2018). В зоне пониженной плотности 
возможны энергетически выгодные процессы массопереноса, миграции флюидов, в том 
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числе, углеводородов, образовавшихся в результате декрепитации газово-жидких 
включений материнских пород под воздействием термодинамических условий глубин 
ЗНС (Корчин, 2017). Здесь происходит активная миграция и локальное накопление этих 
сред, а при определённых условиях (высоком давлении, декомпрессии) проникновение 
их в приповерхностные горизонты осадочного чеха, где по известным законам 
формируются месторождения УВ. Такой сценарий накопления углеводородов дает 
возможность рекомендовать новый, комплексный подход к увеличению эффективности 
разведочного бурения в подконтрольной Украине акватории с-з шельфа западнее 
Одесского месторождения. Здесь в зоне термобарического разуплотнения 
кристаллической коры сейсморазведкой выделено 15 структур, которые занесены в 
фонд перспективных структур. Именно среди них прежде всего надо выбирать объекты 
для бурения, поскольку они раположены в контуре термобарического разуплотнения, в 
узле пересечения разломов в кристалличесской коре ближе всего к Одесскому 
месторождению с извлекаемым 21млрд. газа. Это структуры Катран, Кутовая, 
Губкинская восточная и Н-58. При подготовке структур к бурению необходимо 
провести детальные магнитную, микрогальную гравитационную и электромагнитную 
съемки, которые в отличие от сейсморазведки фиксируют изменение физических 
свойств пород под воздействием углеводородов, что существенно сократит финасовые 
затраты. В случае обнаружения в скважине газа, бурение нужно продолжить, чтобы 
достичь региональный резервуар на глубине 6-7км. 

Выводы. Зона разуплотнения термобарической природы (ЗНС), которая 
расположена на шельфе Чёрного моря, пересекаемая Одесско-Синопской зоной 
разломов мантийного заложения, может быть областью гигантского скопления 
углеводородов абиогенного происхождения. Установленная пространственная 
последовательность: зона разломов (рифтогены) – пересечение разломных структур 
(рифтогенный узел) – глубинный магматоген (диапир) – высокая температура – 
пологозалегающие зоны дизъюнктивной дислоцированности метаморфических и 
изверженных пород (наличие ЗНС термобарической природы), указывают на 
возможное скопление углеводородов абиогенного генезиса и может быть подобно в 
любой части нашей планеты. Выделять такие области – важнейшая задача 
комплексных геофизических исследований, которые должны сопровождаться глубоким 
бурением. 
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The identity of the location of fluorite ore manifestations with deposits of non-metallic 
minerals – clay, limestone, sand, sandstone, loam and their characteristics are established. 
Thus, the following manifestations of fluorite can be recommended for complex extraction: 
Voevodchinsky (CaF2 25–31.4%), within which there are deposits of limestone (raw 
material for firing lime) and sand (raw material for mortars) and Bakhtinsky deposit of 
fluorite (CaF2 10 –42.8%), within which there is a limestone deposit (for soil liming). Other 
manifestations of fluorite are Nemiysky and Zinkivsky (CaF2 0.3–3%), within which there 
are deposits – trefoil, siliceous chalk, limestone It is proved that in cases of territorial 
coincidence of fluorite and other non-metallic minerals and their simultaneous complex 
mining will significantly increase their economic efficiency. 

 
COMPREHENSIVE STUDIES OF FLUORITE ORE MANAGEMENT AND 

NON-METALLIC MINERALS OF THE CENTRAL TRANSNISTRIA TERRITORY 
 

Kryuchenko N.O., Zhovinsky E.Ya. 
 

Вступ. Територія Середнього Придністров’я розташована на південно-західному 
схилі Українського щита, в межах Подільської зони флюоритоносності, що 
характеризується широким розвитком плавикошпатової мінералізації, поєднаної із 
свинцево-цинковою й баритовою мінералізацією та локалізованої у комплексах 
валдайської серії венду. Тут розвідане одне (Бахтинське) родовище плавикового шпату 
і виявлено понад 70 проявів флюориту стратиформного та жильного типів. Найбільший 
інтерес становить Бахтинське рудне поле (виявлене при геологічному картуванні 
Жовинським Е.Я. у 1962 р.), де сумарна потужність оплавикованих пісковиків 
змінюється від 0,4 до 4,7 м, а вміст флюориту – від 5 до 48,89% (середній –15%). На 
сьогодні, родовища і рудопрови флюориту не розробляються.  

Крім флюориту тут повсюдне поширення мають також інші нерудні корисні 
копалини – глина, вапняк, пісок, пісковик, суглинок, розташовані у межах проявів 
флюориту, для яких можна надати рекомендації щодо їх комплексного видобутку.  

Аналіз попередніх досліджень, формулювання проблеми та актуальність її 
вирішення. Питання флюоритоносності Середнього Придністровя широко 
представлені у роботах (Жовинський, 1970, Михайлов, Курило, 2010), де розглянуто 
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походження, запаси, локалізація флюориту, та перспективні площі щодо видобутку. 
Попередніми нашими дослідженнями було складено карту флюоритоносності 
масштабу 1:500 000 з зазначенням рудної формації, вміщуючих порід та генетичного 
типу рудопроявів (Жовинський, Крюченко та ін., 2008).  

Родовища нерудних корисних копалин достатньо вивчені, існує інформація про їх 
промислові тіла, хімічний та мінеральний склад, фізико-хімічні характеристики та стан 
балансових запасів на 1 січня 2020 року (інформація про об’єкт обліку з державного 
кадастру та балансу). Однак, не було спроб співставити місця розташування проявів 
флюориту та інших родовищ нерудних корисних копалин (глина, вапняк, пісок, 
пісковик, суглинок) для подальших висновків щодо можливості комплексної розробки. 

Фактичний матеріал та методологія досліджень. За результатми попередніх та 
власних дослідєжень автори дослідили та співставили місця розташування проявів 
флюориту та родовищ нерудних корисних. Складено базу даних рудопроявів флюориту 
з зазначенням умов залягання (вміщуючі породи, прогнозні параметри, речовинний 
склад (вміст флюориту та попутніх компонентів), ресурси категорії Р1 та базу даних 
нерудних корисних копалин із зазначенням параметрів родовища (довжина, ширина, 
потужність) та стану балансових запасів за категоряіми А, В, С1, А+В+С1. За кожним 
видом корисної копалини в межах проявів флюориту побудовано карти (Mapinfo), що 
наявно показує їх ідентичність за місцем розташування. 

Отримані результати, їх обговорення. Виконані дослідження продемонстрували 
значне поширення неметалічних родовищ, які розташовані в межах проявів флюориту 
(таблиця 1).  

 
Таблиця 1. Характеристика неметалічних корисних копалин в зоні розташування 

рудопроявів флюориту Середнього Придністров’я 
Стан балансових запасів на 1 с

ічня 2020 року, тис. т 
Родовище неметалічних 

корисних копалин 
(паспорт) / рудопрояв 

флюориту 

Корисні 
копалини 
(сировина) 

Довжина/ 
ширина/ 

потужність, м А В С1 
А+В+С

1 
1 2 3 4 5 6 7 

Великокужелівське (2897)/ 
Міньківський 

Травертин 
Кальцит, арагоніт 

55/45/7,2 
– 

0 
– 

3 
– 

0 
– 

3 
– 

Іванівське (2932)/ Ново-
Ушицький 

Глина 
Вапняк 

530/120/15,3 
– 

126 
– 

319 
– 

466 
– 

911 
– 

Курашівське (3718)/ 
Посухівський 370/24/7 104 223 318 645 

Муровано-Куриловецьке 
(1148)/ Сказинський 370/215/8 149 239 240,1 628,1 

Іракліївське 
(3343)/Рівненський 

Суглинок 

200/140/10 137 145 0 282 

Ізраїлівське 
(147)/Воєводчинський Вапняк 400/200/4,3 0 554 372 926 

Жеребилівське 
(3339)/Жеребилівський 375/220/8,3 0 27,9 372 400 

Немійсько-Юрковецьке 
(1039)/Воєводчинський 

Пісок 
700/500/4 0 0 2240 2240 

Цекинівське, ділянка 
північна/ Великі Косниці 1 

Піщано-гравійна 
суміш 800/300/7 0 141,9 872 1013,9 

Немійський (4742) 
/Немійський 

Трепел 
Крейда кремниста 

Вапняк фос. 
Вапняк м/с 

700/500/0,3 
700/500/15,1 
700/500/8,3 
700/500/5,2 

0 
0 
0 
– 

127 
1208 
395 

– 

262 
2434 
1053 

– 

389 
3642 
1448 

– 

Бушанське (4746) 
/Іванівський 

Трепел 
Крейда кремениста 

Вапняк фос.  

800/270/2 
800/270/4 

800/270/1,5 

0 
0 
0 

0 
0 

314 

201 
812 
720 

201 
812 
1034 

Немійське Крейда кремниста 550/148/5,5 212 225 247 684 
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(2044)/Немійський 
Бандишівське 

(5018)/Бандишівський Пісковик 460/85/10 294 0 0 294 

Бахтинське (3964)/ 
родовище Бахтинське –/–/6 98 188 403 689 

Зіньковецьке (657) / 
Зіньківське 

Вапняк 
1100/150/25 231 687 1362 2270 

Винограднівське (1703)/ 
Винограднівське 100/57/7,3 42 0 0 42 

Озаринецько-Немійське 
(2939)/Озаринське, 

Немійське 

Пісковик 1140/150/23 
(д.Озаринці) 
1000/110/13 

(д.Немійська) 

473 
 

– 

329 
 

– 

1291 
 

– 

2093 
 

– 

Могилів-Подільський 
(2241)/ Могилів-
Подільський 

Пісковик 

2000/120/14,4 
(д.Озаринці 2) 

720/60/12,8 
(д. Букатинка) 

2000/40/7,8 
(д. Нижній 
Ольчедаєв) 

721 
 

– 
 

– 

828 
 

– 
 

– 

1874 
 

– 
 

– 

3423 
 

– 
 

– 

Примітка. ″–″ – не визначено, д. – ділянка, фос. – фосфатвмісний, м/с – 
малосульфатний. 

 
Родовища вапняку в межах досліджуємої території використовуються як сировина 

для випалу на вапно, вапнування грунтів, для камня пиляльного. Потужність 
продуктивних вапняків коливається від 3,4 до 24,5м. Ізраїлівське родовище вапняку 
(сировина для випалу на вапно) з балансовими запасами (тут і далі – А+В+С1) 926 тис. т 
за місцем розташування співпадає з Воєводчинським проявом флюориту. Немійське 
родовище вапняка фосфатвмісного (сировина для вапнування грунтів) з балансовими 
запасами 1448 тис.т та Немійське родовище крейди кремнистої (сировина для камня 
пиляльного) з балансовими запасами (684 тис.т, співпадає за місцем розташування з 
Немійським проявом флюориту. Зіньковецьке родовище вапняку з балансовими 
запасами 2270 тис.т придатне, як сировина для будівельного каміння, співпадає за 
розташуванням з однойменним проявом флюориту. На території Бахтинського 
родовища флюориту знаходиться однойменне родовище вапняку (сировина для 
вапнування грунтів) з балансовими запасами 689 тис.т. 

Сировиною для виробництва цегли є поширені на території досліджень 
лесоподібні суглинки, значно рідше глини сарматського (неоген) і четвертинного віку. 
Суглинки та глини часто виходять на денну поверхню або залягають на невеликій 
глибині. Продуктивна товща, в основному, представлена світло-жовтими, жовтими, 
жовтувато- і коричневато-бурими, бурими суглинками потужністю від 2 до 21м. 
Родовища суглинку (сировина цегельно-черепична): Курашівське (балансові запаси 
645 тис. т) співпадає за місцем розташування з Посухівським проявом флюориту; 
Муровано-Куриловецьке (балансові запаси 628,1 тис. т) з Сказинським проявом 
флюориту; Іракліївське (балансові запаси 282 тис. т) з Рівненським проявом флюориту. 
На території досліджень виявлено лише одне родовище глини – Іванівське (цегельно-
черепична сировина) з балансовими запасами 911 тис. т, що співпадає з Ново-
Ушицьким проявом флюориту. Родовища пісковиків відносять до ямпільських верств, 
монолітні дрібно- та середньозернисті, в нижній частині – різнозернисті, потужністю 
від 8,9 до 20,7м. Галузь застосування родовищ пісковику – камінь будівельний. 
Родовище Бандишівське, Винограднівське, Озаринецько-Немійське, Могилів-
Подільський (балансові запаси відповідно 294; 42; 2093,2; 3423 тис. т) співпадають з 
однойменними проявами флюориту. 

У якості будівельних використовують піски пліоценових терас Дністра. Вони 
дрібно-середньозернисті, місцями різнозернисті з лінзами гравелистих потужністю до 
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8м. До перспективних на відкриття родовищ можна віднести також нижньосарматські 
піски кварцові, часто карбонатні, дрібно-середньозернисті. Забезпеченість цим видом 
сировини району недостатня. На території досліджень виявлено 2 родовища піску для 
будівельних розчинів – Жеребилівське (балансові запаси 400 тис.т), що співпадає з 
однойменним проявом флюориту і Немійсько-Юрковецьке (балансові запаси 2240 
тис.т), що співпадає з Воєводчинським проявом флюориту. Північна ділянка 
Цекинівського родовища  піщано-гравійної суміші (баластної) з балансовими запасами 
1014 тис.т за місцем розташуванням співпадає з мінеральною знахідкою флюориту 
Великі Косниці 1.  

Проаналізувавши результати досліджень можна зазаначити, що у межах 
Немійського прояву флюориту, що розташований на північно-західній околиці с. Немія 
(мінеральні знахідки в ольчедаєвських пісковиках з вмістом флюориту 0,3 %, присутні 
сфалерит, галеніт, золото – 0,05 г/т) виявлено найбільшу кількість родовищ 
неметалічних корисних копалин з однойменною назвою (паспорт 4742, 2044, 2939). 
Родовище Немійське (паспорт 4742) включає – трепел, крейда кремниста, вапняк 
фосфатвмісний (сировина для вапнування грунтів), вапняк малосульфатний. Родовище 
Немійське (паспорт 2044) включає – крейду кремнисту (сировина для камня 
пиляльного), ділянка Немійська Озаринецько-Немійського родовища пісковику 
(паспорт 2939). Цей прояв необхідно довивчати, і тільки при наявності флоюорита 25% 
і вище можливо рекомендувати його для комплексної розробки. 

На даному етапі вивченості проявів флюориту, як перспективний для комплексної 
розробки можна рекомендувати Воєводчинський, що розташований на правому березі 
р. Дерло, в 9 км на північний схід від м. Могилів-Подільській (Вінницька область). 
Тонкі тріщінуваті зони пегматоїдних гранітів та чарнокітів часто заповнені кальцито-
флюориовим матеріалом з крапленням галеніту, сфалериту, халькопіриту і піриту, 
потужність прожилків – до 2см, флюоритизованих зон дроблення 10–15 см. Саме у 
межах прояву флюориту розташовано Ізраїлівське родовище вапняку (паспорт 147) та 
Немійсько-Юрковецьке родовище піска (сировина для будівельних розчинів).  

Для комплексного видобутку можна рекомендувати Зіньковецьке родовище 
флюориту, яке розташоване біля с.Зіньків, лівобережжі р. Ушица – горизонтальні 
поклади ольчедаєвських пісковиків  площею 80км2, глибина залягання від 27,7 до 110,6 
м, потужністю від 3 до 23 м (СаF2–1,16-2,94%), у межах якого знаходиться однойменне 
родовище вапняку (будівельне каміння) з балансовими запасами 2270 тис.т.  

Необхідно зазначити, що першим, при можливості будуть розробляти Бахтинське 
родовище флюориту, де запаси руди за категорією С1 складають 4257,5 тис. т (СаF2–
589,7), С2–13710,3 (СаF2–1920,8), ресурси категорії Р1–10,8 млн т. Доречно буде і 
розробка Бахтинського родовища вапняку (для вапнування грунтів). 

Висновки. За результатами досліджень можна зробити наступні висновки. 
Співставивши місце розташування проявів флюориту та родовищ нерудних корисних 
копалин (об’єкт обліку з державного кадастру та балансу) для комплексного видобутку 
можна рекомендувати наступні прояви флюориту: Воєводчинський (CaF2 25–31,4%), 
Бахтинське родовище (CaF2 10–42,8%). У межах Воєводчинського рудопрояву 
флюориту  розташовано Ізраїлівське родовище вапняку (сировина для випалу на вапно) 
та Немійсько-Юрковецьке родовище піска (сировина для будівельних розчинів). Щодо 
Бахтинського родовища флюориту буде доречним комплекний видобуток вапняку (для 
вапнування грунтів). Інші прояви флюориту – Немійський (CaF2 0,3–1%), у межах 
якого знаходяься однойменні родовища – трепелу, крейди кремнистої, вапняку 
фосфатвмісного та малосульфатного та Зіньківський (CaF2 1,16–3 %), у межах якого 
знаходить однойменне родовище вапняку (будівельне каміння) можна рекомендувати 
для комплекного використання лише при дорозвідці і виявленні більшого кількісного 
вмісту флюориту у рудопроявах. 
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In the paper we have quoted the significance and main essence of the morphogenetic 
analysis for studying of coal seams and coal-bearing formations, a brief historical review of 
works and methods used for morphological studies in the Lviv-Volyn Coal Basin. The maps 
of morphologies of the coal seams have been constructed for the first time which depicts 
morphostructural and morphogenetic features and changes in their important mining-
geological factors and phenomena. It was established that special features of the coalbed 
morphology at different areas of the basin depended upon the changes in paleogeographic 
(influence of paleohydrographical systems) and paleotectonic factors. Coal seams are 
splitted, forming a simple and complicated bifurcation of the seams.  

 
RESEARCH OF THE COALBED MORPHOLOGY  

OF THE LVIV-VOLYN COAL BASIN  
 

Matrofailo M.M. 
 

Вступ. Морфологічний аналіз вугільних пластів є важливим напрямом у вугільній 
геології, який пояснює походження, утворення сучасної форми і розмірів вугільних 
пластів та зміни їх параметрів і явищ на площі.  

Морфологічний аналіз покладів вугілля – це метод дослідження кам’яновугільних 
формацій, який характеризує, визначає та надійно оцінює просторово-часові 
особливості поширення морфологічних показників вугільних пластів (потужності, 
мінливості потужності, будови, ураженості розмивами і розщепленнями, контурів 
нульової і промислової потужності тощо), які використовують для вирішення 
комплексу наукових і прикладних завдань з метою подальшого розвитку вугільної 
промисловості.  

Морфологічні дослідження суттєво доповнюють формаційний аналіз вугленосних 
відкладів і детально розкривають історію формування вугленосної формації як на 
окремих етапах утворення покладів вугілля, так і вугленосної товщі загалом.  

Актуальність застосування морфологічного аналізу полягає у вирішенні проблем 
обґрунтування кондиційної вугленосності перспективних для промислового освоєння 
родовищ, площ і ділянок та глибоких горизонтів кам’яновугільних відкладів з метою 

http://minerals-ua.info/mapviewer/nemetali-specd.php?pr=0
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подальшого розвитку вугільної промисловості Львівсько-Волинського басейну (ЛВБ) 
західного регіону України.  

Огляд вивченості морфології вугільних пластів. Під час дослідження 
морфології вугільних пластів ЛВБ вирішували різноманітні питання. Зокрема, у праці 
(Вырвич и др., 1978) наведено 24 характерні різновиди будови продуктивних пластів. У 
статті (Федущак и др., 1970) залежно від кількості породних прошарків і залягання 
сапропелітів щодо гумусового вугілля автори виділили 17 різновидів будови 
продуктивних пластів. У праці (Шульга и др., 1992) описано особливості морфології 
основних промислових вугільних пластів υ6, n7

н, n7, n7
в, n8, n8

в, n9, в1, в4 
Нововолинського і Червоноградського вуглепромислових районів.  

Згодом викладено результати вивчення морфології вугільних пластів υ6 на 
території Великомостівських і Червоноградських шахт і n7

в Південно-Західного 
вугленосного району (Матрофайло, 1991а, б). Для цих площ, за даними 
геологорозвідувального буріння, геофізичних досліджень і шахтної документації, автор 
побудував карти морфології пластів υ6 у масштабі 1:10000 і n7

в у масштабі 1:25000. У 
працях (Матрофайло, 1995а, 1996) наведено результати морфологічних досліджень 
основних промислових пластів Південно-Західного району ЛВБ. Зокрема, уперше 
побудовано карти морфології вугільних пластів n7

н (n7), n7 (n7
1), n7

в, n8, n8
в, n9, 

проведено генетичну типізацію мінливості морфології, геолого-промислову типізацію 
за основними морфологічними показниками та морфолого-генетичну типізацію 
розщеплень цих пластів. У низці публікацій викладено результати детального вивчення 
особливостей морфології основних промислових пластів, їх розщеплень, відмін 
морфології вугільних пластів родовищ і районів ЛВБ (Матрофайло, 2000; 
Матрофайло та ін., 2004; Мatrofailo, 2002).  

Пізніше у роботі (Матрофайло та ін., 2008) визначено особливості, тектонічну і 
атектонічну природу утворення розщеплень вугільних пластів басейну, а у роботі 
(Шульга та ін., 2007) узагальнено геологічні, у тому числі морфологічні дані з 
вугленосності ЛВБ України і Люблінського басейну Польщі.  

У результаті морфологічних досліджень останніх років, зокрема, проведено 
оцінку вугленосності глибоких горизонтів ЛВБ. Складено карти морфології вугільних 
пластів υ6 і υ0

3 (Костик та ін., 2010; Матрофайло та ін., 2012; Matrofailo М., Korol M., 
2019). Основний зміст та значення морфологічного аналізу для вивчення покладів 
вугілля, стислий історичний огляд праць і методику, за якою проводили морфологічні 
дослідження та типізацію різновидів мінливості морфології вугільних пластів, 
викладено у низці робіт (Шульга и др., 2010; Матрофайло, 2017, 2018 та ін.).  

Результати досліджень. Головні морфологічні показники вугільних пластів такі 
як потужність, мінливість потужності, будова, ураженість розмивами, заміщення, 
виклинювання, розщеплення е важливими критеріями при проведенні 
геологорозвідувальних робіт, проектуванні вуглевидобувних підприємств і 
обґрунтуванні технологічних рішень в процесі експлуатації вугільних родовищ 
(Матрофайло, 2017). У результаті морфологічних досліджень вугільних пластів ЛВБ 
з’ясовано ряд важливих питань зміни на площі цих показників, складено карти 
потужності і морфології основних промислових пластів (масштаб: 1:25000), розроблено 
морфолого-генетичну типізацію розщеплень, зональності, застосовано геолого-
промислову типізацію пластів за основними морфологічними показниками та ін.  

На початковому етапі робіт за даними бурових свердловин побудовано 
великомасштабні літолого-стратиграфічні розрізи вугленосних відкладів, зорієнтованих 
як навхрест, так і за простяганням їхнього залягання. Відстань між сусідніми розрізами 
становить 6–12 км, між свердловинами у розрізах – 250–500 м. За розрізами зіставляли 
окремі колонки свердловин, проводили кореляцію вугільних пластів і порід. 
Уточнювали синоніміку пластів вугілля. За такої методики побудов на розрізах чітко 
виділялися регіональні особливості зміни потужності, складу, будови і вугленосності 
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відкладів та окремих пластів вугілля. У першому наближенні виявляли характер 
ускладнення будови вугільних пластів і зміни їхньої потужності. На основі проведеної 
кореляції вугільних пластів показано, що за період формування карбонової формації 
ЛВБ відбувалося поступове збільшення потужності вугленосних відкладів 
Любельського родовища порівняно з Тяглівським.  

Для вивчення деталей будови окремих пластів вугілля та їхньої зміни у просторі 
співвідношення з підошвою і покрівлею у напрямі літолого-стратиграфічних розрізів у 
подальшому побудовано великомасштабні деталізаційні морфологічні розрізи пластів. 
Вони дали змогу з необхідною детальністю виявити особливості будови пластів 
вугілля, характер і площу поширення їхніх розмивів, розщеплень і заміщень, 
мінливості потужності вугільних пачок і прошарків, які їх розділяють, та виявити 
складну кількаразову біфуркацію при розщепленні вугільних пластів. Такі побудови 
дозволили простежити по окремих напрямах особливості зміни складу і будови 
відкладів карбону та окремих вугільних пластів у межах родовищ і всього басейну.  

На картах потужності і морфології зміну геологічної товщини вугільних пластів, 
які містять внутрішньопластові породні прошарки, а також вуглисті аргіліти, які 
залягають безпосередньо в їх покрівлі і підошві, зображували ізопахітами, проведеними 
через 0,20 м, а ізогіпси підошви пластів – через 50 м. Крім того, виділяли площі, які 
відрізняються за типом будови, відсутності пластів і розщеплень. За межу зони 
розщеплення в ЛВБ взято ізолінію породного прошарку потужністю 0,50 м 
(Матрофайло, 1995б, 2016).  

Геолого-промислова типізація вугільних пластів проведена за допомогою 
буквено-цифрової індексації основних морфологічних показників відповідно до 
прийнятих градацій класифікацій і інструкцій та методик. На картах морфології 
проведено районування – виділені ділянки і зони, які характеризуються переважними 
значеннями потужності, мінливості потужності і будови вугільного пласта, а також 
ураженості його розмивами. Межі зазначених зон (ділянок) визначені особливостями 
розподілу на площі головного гірничо-геологічного фактора – потужності пласта.  

Загалом по пласту, а також по кожній виділеній зоні, шахтному полю, 
розвідувальній ділянці в абсолютних величинах і відсотках визначали значення ступеня 
розвитку зазначених морфологічних показників. На підставі переважальних їхніх 
значень надалі виконували типізацію шахтопластів, шахтних полів, розвідувальних 
ділянок. На картах морфології зображали буквено-цифровий індекс, який характеризує 
морфологічний тип пласта. Завдяки побудові морфологічних карт у великому масштабі 
і використанню принципу районування стало можливим у простій і зручній для 
практичного використання формі показати геологічні дані про характер зміни на площі 
багатьох морфологічних показників пластів, які визначають умови розробки вугільних 
родовищ.  

Висновки. Морфологічний аналіз вугільних пластів має вагоме значення для 
вирішення широкого кола наукових і прикладних завдань, а розроблені принципи 
типізації пластів за морфологічними показниками – гірничо-геологічними факторами – 
важливі для характеристики, порівняльної оцінки і прогнозування умов розробки 
перспективних площ і родовищ басейну.  

Наукове і прикладне значення проведених досліджень полягає у пізнанні 
загальних процесів формування вугленосних відкладів і продуктивної вугленосності. 
Викладений матеріал важливий для з’ясування особливостей будови, умов утворення і 
порівняльного аналізу вугленосних формацій Львівсько-Волинського та інших типових 
кам’яновугільних басейнів, доповнення і вдосконалення методики морфологічного 
аналізу покладів вугілля.  
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МІНЕРАЛОГО-ПЕТРОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВЕРХНЬОЮРСЬКИХ 
ДОЛОМІТІВ ЗОВНІШНЬОЇ ЗОНИ ПЕРЕДКАРПАТСЬКОГО ПРОГИНУ В 

КОНТЕКСТІ ЇХ ПОТЕНЦІЙНОЇ НАФТОГАЗОНОСНОСТІ 
 

Мороз М.В. 
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On the base of the microscopic study of  Upper Jurassic dolomite rocks of Outer zone of the 
Carpathian Foredeep its mineral composition, its structure and texture features and  
postsedimentary transformations in context of its oil and gas bearing were studied. The 
authigenic neoplasms, which were formed at the stage of diagenesis there are irons’ 
minerals, such as: glauconite and pyrite. The katagenetic transformations of mentioned 
rocks, in the dissolution of the organisms’ remains, of carbonate cement’s grains and late 
cementation of pores and microfractures have been reflected.  Minerals-neoplasms of the 
katagenesis stage there are dolomite, anhydrite and quartz. Among the dolomite rocks of 
Outer zone of the Carpathian Foredeep, the following genetic types have been identified: 1) 
sedimentation; 2) sedimentation-diagenetic. Post-sedimentary dissolution of a carbonate 
material in different ways affects on the reservoir properties of the deposits. Authigenic 
mineralogenesis, with the exception of dolomitization, worsens, and recrystallization 
improves the reservoir properties of researched rocks.  
 
 
 

MINERALOGICAL-PETROGRAPHIC FEATURES OF UPPER JURASSIC 
DOLOMITES OF OUTHER ZONE OF THE CARPATHIAN FOREDEEP IN THE 

CONTEXT OF ITS POTENTIAL OIL AND GAS BEARING 
 

Moroz M. V. 
 

Вступ. Одним з пріоритетних напрямків сучасної геології є проблема формування 
та еволюції речовинного складу крупних осадових комплексів давніх континентальних 
окраїн, встановлення ролі у цих процесах різних факторів літогенезу (Страхов, 1962; 
Сеньковський та ін., 2018). 
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У пізньоюрську епоху юрського періоду терени сучасного Передкарпатського 
прогину та прилеглої частини  Східноєвропейської платформи належали до 
Карпатського сегмента північної  континентальної окраїни Мезотетісу (Сеньковський  
та ін., 2012; Сеньковський та ін., 2004; Сеньковський та ін., 2018). В його межах, у 
розрізі верхньоюрських відкладів численними глибокими свердловинами розкриті 
карбонатні породи – колектори нафти і газу.  

Аналіз попередніх досліджень, формулювання проблеми та актуальність її 
вирішення. У складі юрських нашарувань Зовнішньої зони Передкарпатського 
прогину Утробін В. М. (Утробин, 1958) виокремив верхній відділ, що об’єднував 
нижнівську і строкату світу. Остання складена перешаруванням вапняків, доломітів, 
ангідритів, мергелів і строкатих аргілітів. В. Г Дулуб, В. С. Буров, М. І. Бурова, І. Б. 
Вишняков (Буров и др., 1983) удосконалили стратиграфічну схему В. М. Утробіна у 
якій відклади кімеридж-титонського віку у південно-східній частині прогину виділені у 
рава-руську (кімеридж) та нижнівську (титон) світи. Я. М. Сандлер і Г. П. Ворона 
(Сандлер, Ворона, 1955) у комплексі верхньої юри знизу вверх виокремили: 1) доломіти 
і доломітизовані  вапняки; 2) доломітизовані вапняки з ангідритами і брекчії; 3) 
вапняки різного типу. При вивченні верхньоюрських доломітів із свердловини Іспас-1 
(інтервал 1230-1235м), О. В. Хмелевська (Хмелевская, 1988) подала інформацію про 
прояви целестинової мінералізації, приуроченої до рава-руської світи кімеридзького 
віку. 
 Таким чином, верхньоюрські доломіти були вивчені у стратиграфічному та 
літофаціальному відношенні. Але вони майже не досліджені у мінералого-
петрографічному аспекті, відкритим залишається питання генезису кімеридж-
титонських доломітів, їх постседиментаційна трансформація в процесі літогенезу та її 
вплив на формування колекторських властивостей згаданих порід. Дана робота 
покликана висвітлити згадані проблеми. 
 Фактичний матеріал та методологія досліджень. Автор провела мінералого-
петрографічне дослідження доломітових карбонатних порід Зовнішньої зони 
Передкарпатського прогину. Матеріалом для виготовлення шліфів послужив керн з 11-
ти глибоких свердловин, що розкрили верхньоюрські карбонатні породи у центральній 
та південно-східній частинах прогину. Керн був відібраний у керносховищах 
Стрийської та Калуської НГРЕ ДП «Західукргеологія». Поляризаційно-мікроскопічні 
дослідження виконані в Інституті геології та геохімії горючих копалин НАН України. 
Вивчення порід у шліфах відбувалось за допомогою мікроскопа «Полам РП-1». 

Отримані результати, їх обговорення. У Зовнішній зоні Передкарпатського 
прогину доломіти складають, в основному, сульфатно-карбонатну товщу кімеридзького 
віку, а у північно-східній частині прогину поширені й у нижній частині відкладів 
титону.  

Макроскопічно доломіти Зовнішньої зони Передкарпатського прогину − щільні, 
світло-сірі, кремові чи плямисті пісковиковоподібні породи з типовим шершавим 
зломом. В структурному відношенні доломіти кімеридж-титону Зовнішньої зони 
Передкарпатського прогину представлені тонкозернистими, дрібнозернистими та 
різнозернистими різновидами.. 

Тонкозернисті доломіти виявлені на площах Південна Гринівка (св.1,2, ін-ли 
2547-2548м, 3301-3306м (кімеридж)), Сторожинець (св.40, ін-л 795-808м (кімеридж)),  
Каменська (св. 1, ін-л 2551-2361м; низ титону), Ластівець (св.1, 3673-3674м; титон).  
Породи складені агрегатами  зерен (≈ 0,01мм) доломіту, в основній масі якого 
спорадично зафіксовані характерні ромбоедричні кристали доломіту розміром до 
0,06мм (площа Ластівець). Зрідка породи містять окремі стулки черепашок пелеципод. 

Теригенний матеріал складають зерна уламкового кварцу (до 5%) алевритової 
розмірності (0,03-0,06мм). Інтенсивні діагенетичні процеси в лужному середовищі 
призвели до корозії зерен кварцу доломітом. Ці новоутворення хаотично розсіяні  в 
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основній масі породи. Проте подекуди вони локалізовані у вигляді смуг, надаючи 
породам шаруватої мікротекстури. 

Нерідко тонкозернисті доломіти – тріщинуваті породи (площі Ластівець, Південна 
Гринівка). Мікротріщини переважно заповнені волокнистими зернами ангідриту 
(площа Ластівець), чи гідроокисами та дисульфідами заліза (площа Південна Гринівка). 
Серед останніх в породах спостерігаються три форми знаходження зерен аутигенного 
піриту: 1) виповнення мікротріщин; 2) плямоподібні виділення; 3) поодинокі кубічні 
зерна. Характерним постседиментаційним інгредієнтом порід є бітумна речовина, яка 
спорадично заповнює окремі пори вилуговування  зерен доломіту та кварцу. 

Дрібнозернисті доломіти встановлені на площах Південна Гринівка (св.1, 2547-
2552м (кімеридж)), Славецька (св.1, ін-л 1797-1802м (кімеридж)), Вижниця (св.1, ін-л 
2404-2410м (низ титону)), Лопушна (св. 4,11, ін-л 4656-4662м (низ титону)), Дашава 
(св.100, ін-л 1915-1919м (титон)). 

Як правило, породи складені дрібними ромбоедричними, іноді неправильно-
ізометричними і неправильно-ромбоедричними зернами доломіту (0,012-0,036мм). 
Останні під мікроскопом у шліфах прозорі та безбарвні, зрідка характеризуються 
зональною будовою. Спорадично фіксуються псевдоморфози ангідриту по зернах 
доломіту. Іноді дрібнозернисті доломіти (площа Південна Гринівка) містять окремі 
уламки черепашок пелеципод, а також черепашки форамініфер з ряду текстулярид. З 
аутигенних мінералів виявлені поодинокі зерна глауконіту розміром (0,024-0,048 мм). 

Теригенний уламковий матеріал представлений, в основному, окремими зернами 
кварцу алевритової та псамоалевритової фракції (0,048-0,18 мм). Проте, іноді його 
вміст у дрібнозернистих доломітах сягає 5% (площі Вижниця, Південна Гринівка, 
Славецька), що можна пояснити періодичністю поступання теригенного матеріалу  з 
суходолу в мілководний басейн седиментації. 

Петрографічними дослідженнями у дрібнозернистих доломітах встановлено 
розвиток вторинних процесів, що мали місце на стадії раннього(?) катагенезу. Вони 
зумовили формування в породах численних пор вилуговування зерен доломіту, які 
надали їм  ”губчастої” текстури.  Інколи пори заповнені зернами піриту розміром 0,024-
0,12 мм (площа Вижниця) чи бітумоподібною оптично анізотропною речовиною (площі 
Вижниця, Славецька). Спорадично внаслідок вилуговування значної кількості зерен 
доломіту виникали вторинні  округлі пори діаметром до 0,26 мм (площі Вижниця, 
Лопушна). Пористість та наявність бітумінозної складової вважаємо однією з ознак 
потенційної нафтогазоносності доломітових нашарувань (площі Вижниця, Славецька). 

Дрібнозернисті доломіти, які розкриті на площах Вижниця, Лопушна, Славецька,  
виявляють досить характерну шарувату мікротекстуру, що зумовлена чергуванням 
окремих мікрошарів. Так, темні смуги складені пелітоморфним доломітом, а світліші – 
дрібними зернами згаданого мінералу). У породах з площі Славецька по ”смугах” 
локалізуються  переважно зерна уламкового кварцу, а – з площ Вижниця, Лопушна 
спостерігаються паралельно орієнтовані примазки піритвмісної органічної речовини  чи  
гідроокисів заліза. 

Різнозернисті доломіти  мають обмежене поширення в Зовнішній зоні 
Передкарпатського прогину. Даний літологічний тип магнезіальних карбонатних порід  
виявлений у відкладах кімеридзького віку на площі Рудки (св.130, ін-л 1620-1624м; 
св.135, ін-ли 1418-1427м,1495-1505м). Породи складаються з пелітоморфного, мікро- і 
тонкозернистого доломіту, в масі якого виділяються численні крупні ромбоедричні і 
неправильно-ромбоедричні порфіробласт цього мінералу (0,012-0,06мм). Окремі 
порфіробластові зерна доломіту проявляють зональну будову. Ймовірно, вони  виникли  
в процесі перекристалізації основної мінеральної маси породи. Для досліджених порід  
властивий плямистий морфологічний тип перекристалізації. Іноді різнозернисті 
доломіти містять поодинокі черепашки тонкостінних пелеципод, форамініфер, релікти 
водоростей.  
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 Вторинні процеси мінералоутворення позначилися формуванням у 
різнозернистих доломітах аутигенного кварцу. Останній спорадично у вигляді 
ідіоморфних ромбоедричних кристалів виступає на фоні карбонатної маси. Очевидно, 
це – псевдоморфози кварцу по порфіробластах доломіту. Часто в породах 
простежуються ромбовидні та округлі з химерними обрисами пори вилуговування 
зерен доломіту. Розвиток останнього по мікротріщинах, а також заповнення бітумом 
пор вилуговування зерен доломіту, підтверджують концепцію глибокого розвитку 
вторинних метасоматичних процесів, що мали місце на стадії катагенезу.  
 Дані мінералого-петрографічних досліджень кімеридж-титонських  
різнозернистих доломітових порід дали підставу виділити певні аутигенні мінералого-
генетичні відміни доломіту. Домінуючими породоутворюючими відмінами є 
пелітоморфний, тонкозернистий та мікрозернистий доломіт, які належать до 
мінеральних фаз стадії седиментогенезу. Катагенетичний різновид доломіту 
представлений, в основному, вторинними його мінералоутвореннями, формування яких 
пов’язане з перерозподілом карбонатів кальцію та магнію в літифікованій породі 
(заповнення пор і виповнення тріщин в породах,  кальцій-магнієвого  метасоматичного 
заміщення інших мінеральних фаз). 
 Висновки. Серед доломітових порід Зовнішньої зони Передкарпатського прогину 
встановлено такі генетичні типи (Мороз, 2012): 1) седиментаційні доломіти, що 
охоплюють тонкозернисті і мікрозернисті породи, які домінуюють у північно-східній 
частині прогину (площі Вижниця, Лопушна, Славецька, Сторожинець); 2) 
седиментаційно-діагенетичні доломіти (доломіти заміщення) представлені різними 
структурними відмінами доломіту і приурочені, переважно, до сульфатно-карбонатної 
товщі центральної частини регіону досліджень (площі Південна Гринівка, Рудки). 
Постседиментаційне розчинення карбонатного матеріалу різним чином впливає на 
колекторські властивості відкладів. Аутигенне мінералоутворення за винятком 
доломітизації, погіршує, а перекристалізація покращує колекторські властивості  
досліджених порід. 
 Згідно з Уілсоном (Уилсон, 1980) доломіти  і доломітизовані вапняки належать  до 
фацій ділянок платформ з обмеженою циркуляцією вод. Вони   формувалися  в умовах 
ізольованих морських лагун шельфа  (типовий фаціальний  пояс (ТФП-VIII)), які 
переважно несприятливі  для життя організмів.  
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Prospects for increasing the mineral resource base of copper ores in Ukraine are 
considered. The South-Rafalivsky cooper ore occurrence is characterized. The northern 
part of this ore occurrence is the most learned and perspective for industrial mining. The 
reserves of this part have been revalued. 

 
PROSPECTS OF INDUSTRIAL ORE-BEARING CAPACITY OF THE SOUTH-

RAFALIVSKY COPPER DEPOSIT 
 

Mykhailov V. A., Andreeva O.O., Andrieiev D.I. 
 
Вступ. На території України виявлено більше 150 мідних рудопроявів, які в 

основному, не мають промислових значень. Зруденіння міді представлені мідно-
колчедановими, мідно-порфіровими та сульфідними мідно-нікелевими (Український 
щит) типами руд, «мідистими» пісковиками (Передкарпатський крайовий прогин та 
Донецька складчаста споруда), самородною міддю в траповій формації Волино-
Подільської металогенічної області. Найбільш перспективним на мідне зруденіння є 
Волинський рудний район (північна частина Волино-Подільської плити). За генезисом 
мідь самородна і супроводжується супутньою мінералізацією срібла, золота та 
платиноїдів (Приходько, 2010).  

Державним балансом корисних копалин України враховується лише одне 
родовище комплексних (Au, Ag, Pt, Pd) мідних руд Жиричі (Мінеральні ресурси, 2018) в 
якості сировини, придатної для виробництва товарних концентратів. 

Проте, в межах Волинського рудного району також є перспективним Південнно-
Рафалівський рудопрояв (Загальнодержавна програма, 2011).  

Аналіз попередніх досліджень, формулювання проблеми та актуальність її 
вирішення. На території Волинського рудного району  на початку 2000-х років було 
проведено пошукові роботи, що виконувались ПДРГП “Північгеологія” і Рівненською 
геологічною експедицією, та виділено перспективну Південно-Рафалівську ділянку 
площею 26 кв. км. За результатами проведених досліджень (Звіт, 2008) для Південно-
Рафалівського рудопрояву визначено запаси категорії С2 в кількості  161,17 тис. тон 
міді і перспективні ресурси категорії Р1 – 512,79 тис. тон. 

Фактичний матеріал та методологія досліджень. Дані звіту (Звіт, 2008) було 
використано для переоцінки запасів північної частини рудопрояву, як найбільш 
вивченої та перспективної території на самородномідне зруденіння. 



MinGeoIntegration XXI – 2020 

                                                        2325 вересня 2020 р., Київ, Україна 
 

204

Виконано аналіз виділених у звіті підрахункових блоків, переглянуто дані по 
свердловинам (дані хімічних аналізів), виділено рудні інтервали, включено 
свердловини з кондиційними параметрами та виключено з підрахункового блоку 
безрудні свердловини, перераховано площі і потужності, перераховано запаси 
рудопрояву за категорією С2 (ресурси не оцінювались). 

Отримані результати, їх обговорення. Південно-Рафалівський рудопрояв 
розташовано на кордоні Маневицького району Волинської області і Володимирецького 
району Рівненської області  в межах Рафалівської площі. 

Він відноситься до Комарівського рудоносного поля Маневицького 
металогенічного району Волинського міднорудного району.  

В геологічній будові рудопрояву беруть участь відклади нижнього та верхнього 
венду, верхньої крейди, палеогенові і четвертинні відклади. 

Мідне зруденіння повязане з трьома базальтовими потоками (три рудних 
горизонти 3А1, 3А2, 3А3), що за віком відносяться до лучичівських верств ратнівської 
світи  нижнього венду. 

Рудні горизонти пластоподібної форми виділяються по зонах наявної 
самородномідної мінералізації з вмістами міді від 0,03 %, потужністю до 10–15 м. 
Протяжність рудних горизонтів досягає перших кілометрів по падінню і простяганню, 
залягання субгоризонтальне. В межах рудних горизонтів оконтурються рудні тіла з 
вмістами міді > 0,2 %. Форма рудних тіл лінзо-, пластоподібна, залягання 
субгоризонтальне, протяжність від перших сотень метрів до 800–900 м. Рудопрояв 
відноситься до 3 групи за складністю геологічної будови: він ускладнений розломами, 
рудні тіла характеризуються невитриманою потужністю і вмістами міді. 

Мідна мінералізація представлена самородною міддю, спорадично, в незначних 
кількостях, зустрічаються халькозин і халькопірит. В основній масі базальтів мідь 
утворює дрібну (< 1 мм) нерівномірну вкрапленість. В мигдалинах та прожилках 
самородна мідь утворює зернисті агрегати та виділення неправильної форми в асоціації 
з хлоритом, цеолітами, халцедоном, кварцом, анальцимом.  

Особливостями геологічних і гірничотехнічних умов експлуатації Південно-
Рафалівського рудопрояву міді є нерівномірний розподіл корисного компоненту як в 
плані, так по перетину; незначна кількість запасів міді у віддалених відособлених 
рудних тілах; корисна копалина містить супутні корисні компоненти і попутні корисні 
копалини. (Звіт, 2008) 

Підрахунок запасів здійснювався прямим розрахунком. Плани підрахунку запасів 
для кожного з трьох рудоносних горизонтів (3А1, 3А2, 3А3) виконані окремо (приклад 
на рис.1).  

При підрахунку запасів використовувались наступні кондиції:  
- бортовий вміст міді в пробі – 0,2 %;  
- мінімальна потужність рудного тіла – 1,0 м;  
- максимальна потужність прошарків пустих порід і некондиційних руд – 1,0 м. 
Перераховані запаси міді північної частини рудопрояву категорії С2 становлять 

97,57 тис. т (табл. 1): рудоносний горизонт 3А1 - 42,11 тис. т;  3А2 - 18,21 тис. т; 3А3 - 
37,25 тис. т. 

Оскільки з підрахунків було виключено блок 5-С2 (за його віддаленість від 
основної групи блоків та розкриття тільки нижнього рудного горизонту) та переглянуто 
площі і потужності блоків, запаси рудопрову змінились (табл. 2.). Так запаси по 
чотирьом блокам зменшились на 34,92 тис. т, зменшення кількості запасів відбулося 
переважно за рахунок блоку 2-С2. 
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Рисунок 1 – План підрахунку запасів (горизонт 3А1) 
 

Таблиця 1 – Запаси (С2) самородної міді Південно-Рафалівського рудопрояву 
(блоки 1–С2, 2-С2, 3–С2, 4–С2) 

Рудні горизонти Звіт (2008р.) Перерахунок 

3А3 28,11 37,25 

3А2 33,68 18,21 

3А1 70,69 42,11 

Разом – С2 (тис.т) 132,48 97,57 

 

Таблиця 2 – Характеристики підрахункових блоків 
Звіт (2008р.) Перерахунок Рудний 

горизонт Блок Площа, 
км2 Потужність, м c,% Площа, 

км2 Потужність, м c,% 

1-С2 0,73 2,3 0,23 0,96 2,96 0,24 

2-С2 0,69 2,37 0,22 0,50 3,41 0,22 

3-С2 0,18 2,68 0,23 0,14 6,33 0,23 
3А3 

4-С2 0,14 3 0,31 0,19 1,80 0,24 

1-С2 1,02 2,67 0,24 0,73 2,43 0,25 

2-С2 0,47 3,85 0,23 0,34 1,78 0,20 

3-С2 0,08 1 0,25 0,04 2,90 0,22 
3А2 

4-С2 0,11 2,55 0,25 0,12 2,05 0,24 

3А1 1-С2 1,3 3,93 0,25 1,01 3,33 0,23 
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2-С2 0,75 4,56 0,27 0,48 2,93 0,25 

3-С2 0,05 3,5 0,27 0,06 6,60 0,25 

4-С2 0,18 4,4 0,29 0,20 5,17 0,29 

 
Висновки. 
Не зважаючи на велику кількість рудопроявів міді, що відомі на території 

України, практичний інтерес становить лише дуже незначна їх частина. 
На сьогодні в Україні основним перспективним геолого-промисловим типом 

родовищ міді є самородномідне зруденіння в трапах вендського віку (Волинський 
рудний район). Найбільш вивченим серед родовищ та проявів району є родовище 
Жиричі. Проте перспективним визначено і Південно-Рафалівський рудопрояв. 

Мідне зруденіння рудопрояву локалізується в трьох рудних горизонтах 3А1 
(середня потужність рудних перетинів – 4 м, глибина залягання – переважно 60-100 м), 
3А2 (середня потужність– 2,5 м, глибина залягання– переважно 35-80 м), 3А3 (середня 
потужність– 3,8 м, глибина залягання – переважно 14-73 м). Рудні тіла 
характеризуються невитриманою потужністю і вмістами міді. Мідна мінералізація 
представлена в основному самородною міддю, що концентрується в основній масі та 
виповнює тріщини і прожилки. Ускладнене розломами.  

Рудопрояв є комплексним. Він характеризується наявністю супутніх корисних 
компонентів в руді (благородних металів – золота, срібла, платини і паладію) і 
попутних корисних копалин (скельних порід для виробництва щебню, базальтової 
сировини для кам’яноливарного литва).  

У 2008 році було виконано пошуково-оцінювальні роботи на Рафалівській площі. 
Для Південно-Рафалівського рудопрояву запаси категорії С2 було визначено у кількості  
161,17 тис. тон міді і перспективних ресурсів категорії Р1 – 512,79 тис. тон.  

Північна частина рудопрояву є найбільш вивченою та перспективною на 
самородномідне зруденіння. 

Перераховані запаси міді північної частини рудопрояву по категорії С2 становлять 
97,57 тис. т, запаси руди - 41063,95 тис. т. Порівняно з попередніми даними оцінки 
запасів (Звіт, 2008) кількість підрахованих запасів зменшилась приблизно на 30 %. 

Для рудопрояву характерним є відсутність чіткої закономірності розподілу 
корисного компоненту. Тому подальше його вивчення може суттєво змінити кількість 
запасів як в більшу, так і вменшу сторони. 

Доцільним може бути проведення розвідувальних робіт Південно-Рафалівського 
рудопрояву, оскільки його підраховані запаси перевищують запаси балансового 
родовища Жиричі (запаси руди якого оцінені по категорії С2 у 20488 тис. т, а металу – 
73 тис. т.). 
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Geothermal energy has always been identified as an important renewable energy resource. 
Multiple active coal mines in Ukraine allow access to reservoirs of warm mine waters via 
existing shafts through heat pumps which have received considerable attention recently. 
The objective of this study was to evaluate the feasibility of applying this attractive energy-
saving, and, more specifically, environmentally friendly technologies to use geothermal 
heat of discharged waters from the mine-impacted environment in Ukraine to provide 
innovative pathways in competing with other energy producers. 

 
КРОК ДО ВИДОБУТКУ ВІДНОВЛЮВАНОГО ТЕПЛА З ШАХТНИХ ВОД У 

ВУГЛЕДОБУВНИХ СЕРЕДОВИЩАХ УКРАЇНИ 
 

Панова О.А., Привалов В.О., Красник В.Г., Уланов М.M.  
 
Introduction. Most of the Ukrainian coal mines experience a natural and continuous 

inflow of water and this water needs to be removed by pumping from the mine system to 
allow underground coal mining. 

For instance, in 2019 the total volume of coal mine water pumped out by Ukrainian 
collieries was estimated in a range of 20 million m3, of which about 18 million m3 was 
released into surface water sources. Several disturbing environmental issues are surrounding 
the discharge of this water in terms of how its quality may affect the receiving hydrological 
system.  

To summarize, only 10% of mine water resulted from the dewatering process was used 
for some unconventional water supplies. Because of the current trend of the permanent 
dropping of coal prices, the mining industry has to find innovative pathways to avoid 
competing with other fossil fuels producers. The groundwater removed from deep levels of a 
mine because of the rise in temperature with depth can be considered as an eco-friendly 
renewable energy asset. 

Theoretic background of extraction of geothermal energy from mine waters and 
the aim of the study. Considerable theoretical and academic studies have been carried out 
worldwide to estimate the thermal energy potential of mine water across number of coal 
basins. 

As a role, interconnected mine workings and galleries allow access to a huge reservoir 
of warm mine waters via existing shafts using heat pumping technologies, which have 
received considerable attention in recent years. Mine water has a great potential to 
decarbonize heat as low-carbon energy projects across Europe get underway to take 
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advantage of these energy sources. A detailed description of the operational concepts of heat 
extraction and heat pumps configurations has been presented (Krasnik and Ulanov, 2015).  

Heat pumps are able to extract heat from a thermal reservoir, i.e. in our case relatively 
warm mine waters. These devices are usually based on refrigeration cycles moving thermal 
energy in the opposite direction of spontaneous heat transfer (i.e. operating in a reversed 
Carnot cycle mode). A heat pump takes thermal energy in a low-temperature environment and 
transfer it to a higher temperature sink through heat exchangers.  

All this happens in a closed-loop system where a volatile refrigerant fluid circulates in a 
compression-expansion cycle. An evaporator, compressor, condenser, and expansion valve 
are the significant components of this system. This pumping of heat up a temperature gradient 
requires energy input to power the compressor, but the heat pump produces much more useful 
energy than is consumed. The ratio of produced to consumed energy illustrates the heat 
pump's efficiency and is called the performance coefficient. It may be three to six times that 
of the input.  

The ultimate aim of this paper is targeting favorable location for applying this 
environmentally friendly technologies within mine-impacted environments of Ukraine. 

Methodology and problem constraints for success in performance of extracting 
energy from coal mine water. The successful application of heat pumps in coal-mining 
environments is critically dependent on a number of geological and technological issues that 
may influence the efficiency of capital investments within the energy market.  

First of all, the physical planning of implementation of mine water-based heating and 
energy extraction schemes must be based on a good understanding of the subsurface 
geological and hydrogeological characterization of mine sites. 

The spatial distribution of aquifers and aquitards, understanding of hydraulic 
connections in mining domains in a geological system are controlled by the lithology, 
stratigraphy, and tectonic structure patterns of coal-bearing formations. Faults may serve both 
as an effective groundwater conduit, or hydraulic barriers wherein mineralization and 
precipitation decrease the transfer of groundwater flow across the fracture zone. Lithology 
exerts a significant influence on the hydro-geochemistry of aquifer systems and properly mine 
waters.  

A water-to-water heat pump uses mine water, which is an effective source of low 
potential energy for heat pumps. However, the performance of relatively warm mine water 
from coal mine for heating depends dramatically on mine water’s geochemistry. Several of 
Ukrainian coal seams contain a significant content of sulfide minerals, e.g. pyrite FeS2.  

Thus, groundwaters of coal-bearing formation are typically rich in dissolved metals 
(especially Fe) and sulfates. When high-mineralized mine water is being exposed to a day-
surface environment enriched in oxygen, pumps, tubes, heat exchangers and filters rapidly 
became clogged by precipitated that iron or manganese hydroxides, sulfate minerals. 

Considering the recent economic-political situation in Ukraine wherein the huge terrain 
of the most prolific in terms of coal reserves and related geothermally heated mine waters the 
Donets Basin is beyond Ukrainian government control (Pryvalov et al., 2020) we decided to 
concentrate our efforts for launching pilot industrial heat pumping technologies targeted to the 
Lviv-Volyn Basin (Figure 1, a). 

Geological characteristics of the Lviv-Volyn Basin and the Chervonograd Mining 
District as a potential site for extracting mine water-based energy. In gross structural 
terms, the Lviv-Volyn Basin (LVB) is located on the southwestern periphery of the East 
European Craton (EEC) (Diachenko et al., 2007).  

The LVB is a part of the extended structure of the Trans-European Suture Zone (TESZ), 
which separates the Precambrian lithosphere of the EEC with a thick crust and the Paleozoic – 
Alpine thin-crustal mobile belts of Central and Western Europe. 
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The Carboniferous basin fill hosts over 200 coal occurrences and seams. The most of 
identified coal seams are typically thin but have a wide lateral distribution. Principal coal 
reserves are concentrated in 17 seams with a thickness ranging from 0,6 to 1,6 m thick. 

The Chervonograd Mining District (CMD) occupies the central part of the LVB. It is 
considered to be the heartland of the basin, wherein coal mining in 1957. The advantage of 
targeting this region as a pilot site for the application of heat pumps in coal-mining and post-
mining environments is the ultimate potential for further development of coal-mining in this 
area. This prospect is strongly based on abundance proven coal reserves which accounting 70-
80 % of total reserves of the LVB. Most of the mines are operated here within fault-bounded 
domains with the abundant occurrence of small-displacement strike-slip tectonic zones 
containing sets of discrete fractures enhancing the flow of waters through coal-bearing strata 
(Figure 1, b). Here the temperature of the pumped mine water reaches several degrees 
centigrade above the annual average air temperature. Drained and pumped mine waters from 
the CMD are characterized by near-neutral (low-alkaline) pH values in the range of 
mineralization from 3 to 10 g/dm3 with predominating sodium cations and chloride anions. 

 

 
 
Figure 1. (a) - Structural setting of the Lviv-Volyn Basin (I) and adjoining structures of the 
Lublin Basin (II), the Holy Cross Mountains (III); (b)- compilation results of underground 
mapping within the Chervonograd Mining District wherein rose-diagrams display directional 
data and the frequency of azimuthal distribution of small displacement faults affected coal 
seam n8

upper for coal mines: CG2 - Chervonogradska; VM3 - Mezhirechinska; VM4 -
Vidrodzhennya; VM5 - Velykomostivska; VM 10 - Stepova 

 
Table 1. Chemical composition of inflowing waters from the CMD 

Coal mine Annual production of 
discharged mine waters, 

million m3/year 

Kurlov’s formula SO4
2–  

mg/dm3 

Velikomostivska 
(VM1) 

0,39 
 

1451-1894  
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Chervonogradska 
(CG2) 

0,63 
 

236-343 

Mezhirechinska 
(VM3) 

0,22 
 

1017-1393 

Vidrodzhennya 
(VM4) 

0,11 
 

812-1199 

Lisova (VM6) 0,04 
 

1354-1537 

Zarichna (VM7) 0,17 
 

968-1327 

Vizeiska (VM8) 0,41 
 

916-1012 

Nadiya (VM9) 0,60 
 

590-664 

Stepova (VM10) 2,11 
 

153-252 

 
Results and Discussion.  Chemical composition of inflowing waters from the CMD, 

their acidity and mineralization are exhibited in table 1 as a fraction – Kurlov’s formula 
(Buchatska, 2009; Voitovych, 2015). 

Among the anions, Cl- is of the greatest importance. At increasing mineralization, the 
content of Cl- grows. Anions HCO3

- and SO4
2- are present in small quantities.  

Because of the importance of SO4
2- anion in the context of the perceived risk of 

clogging of pumps and heat exchangers by secondary minerals we paid special attention to 
sulfate content. Among the cations, Na+ is the most important. Ca2+ cations and Mg2+are 
present in small amounts. General formula of chemical composition of mine waters – Cl- 
>HCO3

- >SO4
2- -/Na+>Mg2+>Ca2+. 

Conclusions.  
1. Recovery of geothermal energy from coal mine waters by installing heat 
pumps can be harnessed to provide carbon-free source of energy which is an excellent 
alternative to the use of coal-burning. 
2. Considering the results obtained in terms of geochemical composition of mine 
waters, volumes characteristics of their stable inflow, available infrastructure, and 
professional mine management within the CMD this district should be proposed as a 
promising site for the successful pilot implementation of heat pumping technology.  
3. Thus, considering the peculiarities of the analyzed mines’ set it is possible to 
underline the competitive advantage of the Stepova mine in terms of significant coal 
reserves, a sufficient amount of drained mine water, and its geochemical 
characteristics.  
4. In addition, if the necessary funding is obtained, the mine is able to quickly 
utilize geothermal heat extracting production capacity. The payback period of the heat 
pump installation will not exceed 3.5 years.  
5. Mine waters here can help to create an energy cluster at the local level as an 
additional source of renewable energy. 
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The results of studying the vertical mineralogical zoning of the weathering crust of 
magnetite quartzites of the fourth, fifth and sixth ferruginous horizons of the 
Saksaganskaya suite of the Skelyuvatske and Valyavkynske deposits of the Southern region 
of Kryvbass are presented. It is shown that it is formed due to the weakening of the action 
of hypergene factors on the original magnetite quartzite. An additional manifestation of the 
heterogeneity of hematite quartzites deposits is the presence of hematite marshallites and 
hypergene-silicified hematite quartzites bodies in them. 

 
THE HETEROGENEITY OF LOW-GRADE HEMATITE ORE DEPOSITS 

OF KRYVYI RIH BASIN 
 

Prylepa D.M., Ryzhkovich O.I., Evtehova A.V., Evtekhov V.D. 
 

Гематитові кварцити Криворізького басейну, які є продуктом вивітрювання 
магнетитових кварцитів залізистих горизонтів саксаганської світи криворізької серії, 
вивчаються як вихідна сировина для виробництва гематитового концентрату. Об’єктом 
досліджень авторів були гематитові кварцити четвертого, п’ятого, шостого залізистих 
горизонтів Скелюватського та Валявкинського родовищ, які розробляються кар’єрами. 

Формування кори вивітрювання відбувались протягом понад 2 млрд. р. у зв’язку з 
перебуванням Українського щита і в його складі Криворізької структури в 
континентальних умовах (Бєлєвцев та ін. 1992, Пірогов 1989). Гіпергенні зміни 
магнетитових кварцитів полягали спричинили наступні мінералогічні процеси: 
заміщення магнетиту гематитом (мартитом); повне розчинення беззалізистих 
карбонатів (кальциту, доломіту, арагоніту та ін.); заміщення залізо-вмісних карбонатів 
(сидериту, сидероплезиту, феродоломіту та ін.) і сульфідів (піриту, піротину та ін.) 
прихованокристалічними агрегатами дисперсного гематиту; перетворення 
безглиноземних силікатів (кумінгтоніту, мінесотаїту, селадоніту, рибекіту, егірину та 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9614166
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ін.) на прихованокристалічні агрегати дисперсного гематиту та кврцу (халцедону, 
опалу); заміщення глинозем-вмісних силікатів (хлориту, біотиту, альмандину, 
стильпномелану та ін.) прихованокристалічними агрегатами дисперсного гематиту, 
кварцу (халцедону, опалу) та каолініту (Євтєхов та ін. 1999). Відносну стійкість до дії 
гіпергенних факторів зберігали метаморфогенні кварц і гематит (залізна слюдка). На 
рівні верхніх гіпсометричних горизонтів кори вивітрювання відбувалось часткове 
заміщення гематиту гетитом. 

Протягом другої половини палеогену та першої половини неогену на місці 
Криворізького басейну сформувалась затока океану Тетіс. Відбулось осадження 
кластогенних (гравій, пісок, алевроліт, аргіліт, суглинок) та органогенно-хемогенних 
(вапняки, мерелі) осадків. Кайнозойська осадова товща утворює практично 
горизонтально залягаючий чохол, який перекриває складчасту товщу метаморфічних 
порід криворізької серії. Гіпергенні розчини, проникаючи крізь осадовий чохол, 
набувають підвищеної лужності (рН до 9-9,5) (Прилепа та ін. 2016). Під їх дією 
відбувається маршалітизація гематитових кварцитів внаслідок часткового розчинення 
кварцу й гематиту та винесення оксиду заліза та кремнезему. Перевідкладення 
кремнезему спричинила утворення тіл гіпергенних вторинних кварцитів. 

В нижніх частинах кори вивітрювання збереглись реліктові метаморфогені 
мінерали: магнетит, силікати, карбонати, сульфіди. 

Охарактеризовані геологічні процеси стали причиною високої варіативності 
складу та властивостей гематитових кварцитів. Одним з головних її проявів є 
вертикальна мінералогічна зональність їх покладів яка формувалась у зв’язку зі 
зниженням активності дії гіпергенних факторів з глибиною. Автори виділили чотири 
мінералогічні зони (згори донизу за розрізом кори вивітрювання): гетит-мартитова – 
зона максимальних гіпергенних змін первинних магнетитових кварцитів вертикальною 
потужністю 30-75 м; мартитова – зона їх інтенсивних гіпергенних змін потужністю, 
зазвичай, понад 100 м, локально до 200 м; магнетит-мартитова – зона слабких 
гіпергенних змін потужністю близько 30 м, вздовж розривних порушень до 60 м; 
мартит-магнетитова – зона початкових гіпергенних змін вертикальною потужністю від 
15 до 60 м. Остання характеризується поступовими переходами до покладів незмінених 
магнетитових кварцитів. 

Їх гіпергенні перетворення супроводжувались змінами мінерального, хімічного 
складу та фізичних, технічних, технологічних показників первинних магнетитових 
кварцитів. На рис. 1 це показане на прикладі тіла гематитових маршалітів. 
Максимальна дія гіпергенних розчинів відбувалась вдовж розривних порушень. 
Сформувались зони інтенсивної (внутрішня) та помірної (зовнішня) маршалітизації 
вмісних гематитових кварцитів (рис. 1а). Під впливом гіпергенних розчинів більшою 
мірою порівняно з кварцом відбувалось розчинення гематиту, внаслідок чого для зон 
інтенсивної маршалітизації (формування гематит-кварцової «сипучки») характерний 
більш низький вміст заліза в порівнянні з незміненими гематитовими кварцитами (рис. 
1б). Зростання пористості порід обумовило суттєве зменшення їх міцності – за шкалою 
М.М.Протод’яконова – від 15-18 до 2-3 (рис. 1в). 

 

 
а 
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Рисунок 1. Схема будови зони маршалітизації гематитових кварцитів шостого 
залізистого горизонту (а) і зміна в її розрізі загального вмісту заліза (б) та міцності 
порід (в). 1, 2, 3 … 13, 14 – точки відбору проб. 
 

Мінералогічну, хімічну, фізичну, технічну, технологічну неоднорідність покладів 
гематитових кварцитів необхідно враховувати при розробці оптимальних технологій їх 
видобутку, рудопідготовки та збагачення для забезпечення ефективного використання 
мінерально-сировинної бази родовищ і виробництва концентрату високої якості. 
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INFLUENCE OF HYPERGENIC PROCESSES ON THE FERRIFEROUS-
SILICEOUS FORMATION OF THE NORTHEN AREA OF  KRYVBAS 

 
Tikhlivets S.V., Filenko V.V., Trunin O.M., Tikhlivets S.V., Yurin A.O. 

 
Hypergenic processes are observed in the sections of all stratigraphic horizons of the 
Saksahanska suite of the iron ore deposits of the Kryvyi Rih Basin. The thickness of their 
manifestations changes depending on the horizon (schist, ferriferous). Therefore, over the 
study, we determined the impact of stratigraphic horizon on variance of thickness of the 
weathering rind within the northern area of the Kryvyi Rih basin, on example of the 
Hannivsk deposit. The surveys were performed in all hypsometric levels of the deposit. The 
products of hypergenesis are hematite quartzites with qualitative parameters no lower than 
in magnetic quartzites. For more detailed study of the structure of the weathering rind, 
manifestation of its vertical zonation was investigated, a schematic section of the 
weathering ring within the ferriferous-siliceous formation of the deposit was made 
designating all mineralogical zones. We studied the variance of mineral composition of the 
ferriferous rocks depending on the manifestation of hypergenic processes. 
 

Вступ. Для залізистих порід Північного району гіпергенез є найбільш тривалим 
геологічним процесом, який впливає на їх утворення. Початок гіпергенного процесу 
співпав з початком континентального етапу існування Українського щита. 
Вивітрювання залізистих порід продовжується і зараз, як наслідок впливає на 
мінералогічні перетворення метаморфогенних залізистих кварцитів і сланців 
саксаганської світи. Таким чином, в забоях кар’єрів фіксується кора вивітрювання, яка 
утворювалась з палеопротерозою до сьогодення з незначною перервою від 
мезопалеогену до мезонеогену (Dmitriev, Kravchenko, 1965). 

Кора вивітрювання родовищ представлена гематитовими кварцитами, в яких 
загальний вміст заліза складає близько 34-35 мас.%, що є близьким за аналогічним 
показником до магнетитових кварцитів. На даний час гематитові кварцити не 
використовуються Північним гірничозбагачувальним комбінатом, хоча їх запаси 
достаньо великі. Мета даної роботи обумовлена необхідністю збільшення коефіцієнту 
комплексного використання мінеральної маси, що не можливо без детального 
мінералогічного вивчення порід. 

Методологія досліджень. Особливості будови кори вивітрювання різних 
геологічних об’єктів постійно вивчаються науковцями (Marszałek, 2014). Однією з 
головних характеристик є глибина поширення кори вивітрювання. Попередніми 
дослідниками (Dodatko, Dorfman, 1973; Dmitriev, Kravchenko, 1965; Evtekhov, 2002) 
було встановлено, що глибина поширення зони вивітрювання залежить від 
мінерального складу залізистих порід, їх структури, текстури, інтенсивності прояву 
тектонічних процесів. Породи сланцевих горизонтів відрізняються від порід залізистих 
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горизонтів меншою крихкістю, більшою пластичністю і меншою загальною 
водопроникністю (Gershoyg, 1960; Dodatko, Dorfman, 1973). 

Для проведення мінералогічних досліджень було відібрано 102 проби 
гематитових кварцитів з різною геологічною позицією в межах кори вивітрювання 
Ганнівського родовища. Дослідження проводились в лабораторіях кафедри геології і 
прикладної мінералогії Криворізького національного університету за стандартними 
методиками з використанням серійних мікроскопів.  

Отримані результати та їх обговорення. В процесі формування кори 
вивітрювання відбувалось накладання гіпергенних процесів на мінералогічні зони 
залізорудних утворень (Tikhlivets, 2019), які формувались внаслідок седиментації, 
динамотермального метаморфізму (Karpenko e.a., 2009), натрієвого метасоматозу 
(Tikhlivets, Filenko, 2017) та інших геологічних процесів. 

Мінеральний склад вихідних залізистих кварцитів (кумінгтоніт-, рибекіт-, біотит-
вмісні та ін.) впливав на характер утворенної гіпергенної зональності, але в цілому для 
родовища фіксуються загальні закономірності мінералогічного спрямування процесів 
гіпергенезу і формування зональності кори вивітрювання. 

Для магнетиту характерне поступове заміщення мартитом. Процес відбувається за 
стандартною для магнетитових кварцитів схемою: пластинчасті кристали мартиту на 
початкових стадіях заміщення утворюються вздовж тріщин окремості кристалів 
магнетиту, поступово захоплюючи весь їх об’єм (Evtekhov e.a., 2002). 

Залізна слюдка і кварц стійкі до гіпергенних змін, внаслідок чого у вихідних 
породах і продуктах вивітрювання присутні майже в однакових кількостях. В незначній 
кількості (сумарно до 3-3,5 об’ємн. %) у складі залізистих порід присутні залізовмісні 
карбонати, які представлені сидероплезитом, пистомезитом, зрідка сидеритом, в 
процесі вивітрювання заміщуються дисперсним гематитом, дисперсним гетитом, рідше 
гетитом. 

Поступовий характер гіпергенного заміщення спричиняє різне кількісне 
співвідношення між метаморфогенних і новоутворенними гіпергенними мінералами на 
різних гіпсометричних рівнях продуктивної і вміщуючих товщ Ганніського родовища. 
Як наслідок, фіксується вертикальна мінералогічна зональність їх кори вивітрювання. 

Для вертикального розрізу кори вивітрювання Ганнівського родовища, за вмістом 
основного рудного мінералу – магнетиту – можна виділити чотири мінералогічні зони 
(згори донизу за розрізом): гетит-мартитова → мартитова → магнетит-мартитова → 
мартит-магнетитова. Остання зона має поступовий перехід до гіпергенно незмінених 
магнетитових кварцитів.  

Зона гетит-мартитова – зона максимальних гіпергенних змін залізистих порід. 
Вона складена гетитизованими породами мартитової зони. Контакт гетит-мартитової і 
мартитової зон поступовий, фіксується за загальним вмістом гідроксидів заліза (гетиту, 
лепідокрокіту і дисперсного гетиту), який у складі залізистих порід гетит-мартитової 
зони перевищує 5 об’ємн.%. Вміст магнетиту в складі порід цієї зони незначний – не 
перевищує 2 об’ємн. %, в середньому становить 0,47 %. Потужність зони в середньому 
складає близько 15 м. 

Зона мартитова – зона інтенсивних гіпергених змін. Складена залізнослюдко-
мартитовими, мартитовими, дисперсногематит-мартитовими, рідше мартит-
дисперсногематитовими кварцитами. Контакт цієї зони і магнетит-мартитової 
поступовий. Він фіксується за загальним вмістом гідроксидів заліза (гетиту, 
лепідокрокіту і дисперсного гетиту), який у складі залізистих порід мартитової зони не 
перевищує 5 об’ємн.%, в середньому складає 2,37 %. Вміст магнетиту не перевищує 5 
об’ємн.%, в середньому становить 1,78 %. Вертикальна потужність мартитової зони 
найбільша серед усіх зон кори вивітрювання – 40-45 м. 

Зона магнетит-мартитова є зоною помірних гіпергенних змін вихідних залізистих 
кварцитів. Контакт з мартит-магнетитовою зоною поступовий. Середній вміст 
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магнетиту тут становить 12,49 %, коливання від 5 до 15 об’ємн. %. Потужність зони 
коливається від 1 до 20 м, в середньому становить близько 15 м. 

Зона мартит-магнетитова є зоною початкових гіпергенних змін первинних 
залізнослюдко-магнетитових, магнетитових, кумінгтоніт-магнетитових, магнетит-
кумінгтонітових кварцитів. Контакт цієї зони і зони незмінених залізистих кварцитів 
поступовий, фіксується за загальним вмістом мартиту, середніх вміст якого тут 
становить 12,85 об’ємн. %. Середня кількість магнетиту – 23,06 об’ємн. %, що на 12,77 
об’ємн. % нижче у порівнянні з незміненими залізистими кварцитами. За вимогами 
виробництва, залізисті кварцити цієї зони відносяться до кондиційних залізних руд – 
так званих «слабкоокислених» магнетитових кварцитів. Потужність зони коливається 
від 1 до 15 м, в середньому становить близько 7 м. 

Результати дослідження мінерального складу порід кори вивітрювання п’ятого 
залізистого горизонту свідчать, що вміст основних породоутворювальних мінералів в 
його розрізі змінюється по зонах у відповідності з інтенсивністю прояву гіпергенезу 
(рис. 1). 

 
Рисунок 1. Варіативність вмісту головних породоутворювальних мінералів у складі 
гіпергенно змінених порід п’ятого залізистого горизонту (у відповідності з 
вертикальною зональністю кори вивітрювання). 
Мінерали: 1 – гематит (мартит + залізна слюдка + дисперсний гематит); 2 – 
гідроксиди заліза (гетит + лепідокрокіт + дисперсний гетит); 3 – магнетит; 4 – 
кварц; 5 – реліктові силікати (гіпергенно змінені кумінгтоніт, біотит, хлорит, 
залізистий тальк (міннесотаїт), гранат, селадоніт, стільпномелан, альбіт, 
магнезіорибекіт, егірин та ін.). 
Зони кори вивітрювання: І – гетит-мартитова; ІІ – мартитова; ІІІ – магнетит-
мартитова; ІV – мартит-магнетитова; V – вихідні невивітрені залізисті породи 

 
Максимальний вміст гематиту (в середньому 43,30 об’ємн.%) характерний для 

мартитової зони. В напрямку до вихідних невивітрених залізистих порід його вміст 
закономірно зменшується: до 32,70 об’ємн.% в складі порід магнетит-мартитової зони, 
до 21,15 об’ємн.% – мартит-магнетитової і до 7,39 об’ємн.% у складі вихідних 
невивітрених залізистих порід. В останніх гематит представлений залізною слюдкою 
первинних залізнослюдко-магнетитових і магнетитових кварцитів. Догори за розрізом 
кори вивітрювання – в породах гетит-мартитової зони – середній вміст гематиту 
нижчий (38,98 об’ємн.%) у порівнянні з породами мартитової зони через часткове 
заміщення гематиту гідроксидами заліза. 
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Зворотня тенденція фіксується по розподілу в розрізі горизонту магнетиту. В 
гетит-мартитовій зоні він практично відсутній (0,47 об’ємн.%), у складі мартитової 
зони його кількість в середньому становить 1,78 об’ємн.%; у складі магнетит-
мартитової зони – 12,49 об’ємн.%; у складі мартит-магнетитової зони він відіграє роль 
породоутворювального мінералу (23,06 об’ємн.%); максимальний вміст магнетиту 
спостерігається у вихідних невивітрених залізистих породах (35,83 об’ємн.%). Це 
пояснюється зменшенням з глибиною активності гіпергенних процесів. 

Останнім обумовлена кількість кварцу, яка закономірно збільшується від гетит-
мартитової (49,72 об’ємн.%) зони до вихідних невивітрених залізистих порід (50,79 
об’ємн.%). 

Максимальне значення вмісту гідрооксидів заліза, які представлені гетитом, 
дисперсним гетитом і лепідокрокітом (в середньому 8,55 об’ємн.%) характерний для 
гетит-мартитової зони. В напрямку до зони початкових гіпергенних змін його вміст 
зменшується до 2,37 об’ємн.% в мартитовій зоні, 1,5 об’ємн.% в магнетит-мартитовій 
зоні, 0,67 об’ємн.% мартит-магнетитовій. В зоні вихідних невивітрених залізистих 
порід гідроокисли заліза майже відсутні (0,1 об’ємн.%). 

Зворотня тенденція фіксується по розподілу в розрізі кори вивітрювання 
силікатів. В гетит-мартитовій зоні вони практично відсутні (0,31 об’ємн.%), у складі 
мартитової зони його кількість в середньому становить 0,74 об’ємн.%; у складі 
магнетит-мартитової зони – 1,94 об’ємн.%; у складі мартит-магнетитової зони його 
кількість трохи збільшується до 3,86 об’ємн.%; максимальне значення вмісту силікатів 
спостерігається у вихідних невивітрених залізистих породах (5,12 об’ємн.%). 

Висновки. За отриманими даними видно, що кора вивітрювання характеризується 
проявом вертикальної мінералогічної зональності. Для першої в напрямку від поверхні 
на глибину в розрізах залізистих горизонтів фіксуються наступні мінералогічні зони: 
гетитова → мартит-гетитова → гетит-мартитова → мартитова → магнетит-мартитова 
→ мартит-магнетитова → гіпергенно незмінені магнетитові кварцити. 

На результатах досліджень були побудовані схематичні мінералогічні розрізи 
кори вивітрювання родовища, які використовувались при оперативному і 
перспективному плануванні гірничодобувних робіт, розробці схем розширення 
мінерально-сировинної бази родовища, при постійному моніторингу ділянок 
відпрацювання руд за їх мінералогічними.  
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Принципи накопичення, зберігання та 
ефективного міждисциплінарного використання 
речовинно-фізичної інформації геологічного 

профілю 
 
 

HYDROTHERMAL REGIME OF THE QUARTZ VEINS FORMATION ON THE 
EPITHERMAL DEPOSITS 
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During the study of the mineral formation evolution a catoluminescence serves as a 
convenient tool. In our work we demonstrate the possibilities of this method usage by way 
of example of the quartz veins from three hydrothermal deposits of the epithermal type: 
Beregovsky ore field (Ukraine), Kavnik deposit (Romania), Banska Shtiavnitsa (Slovakia). 
The cathodoluminescence in quartz occurs due to the presence of the alkali metal 
impurities. The nature of the detected cathodoluminescence on the samples indicates the 
accumulation of the impurities in the stagnant sections of the veins. At the same time, flow 
zones do not show a cathodoluminescent glow, which indicates the infiltration mode of 
these zones in the veins. 

 
ГІДРОТЕРМАЛЬНИЙ РЕЖИМ ФОРМУВАННЯ КВАРЦОВИХ ЖИЛ 

ЕПІТЕРМАЛЬНИХ РОДОВИЩ 
 

Словотенко Н.О., Скакун Л.З., Серкіз Р.Я.  
 

Introduction. The study of the structures and textures of the ores and mineral 
aggregates is a prerequisite for any mineralogical studies. Regardless of the tasks set for 
researchers, nowadays the cathodoluminescence image analysis is widely used. In our work, 
we consider the possibilities of the cathodoluminescence method on the quartz vein samples 
of three different objects: Beregovsky ore field (Ukraine), Kavnik deposit (Romania), Banska 
Shtjavnitsa ore field (Slovakia). All three belong to Neogene volcanic belt of the Carpathians 
and pertain to the epithermal type of the hydrothermal deposits (Grancea L., at al, 2002; Lexa 
J., at al, 1999; Vityk M., at al, 1994). 

Analysis of previous research, formulation of the problem and the relevance of its 
solution. Cathodoluminescent image analysis has won its place among other mineralogical 
research methods long ago (Götze, at al, 2001; Watt, at al, 1997). This method allows us to 
consider the structures and textures of the mineral aggregates, invisible under an optical 
microscope, to establish the crystallization history of the mineral bodies. A necessary 
condition for the experiment is that the studied minerals belong to the dielectrics. A disclosure 
of the internal structure, growth zonation and defects of the crystal lattice, impossible in the 
case of other analytical methods – the most important applied value of the 
cathodoluminescence. 
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Factual material and research methodology. Cathodoluminescent analysis was 
performed using an electron scanning microscope REMMA 120-02 in the Scientific and 
Technical Center for Low Temperature Research of Ivan Franko National University of Lviv, 
using a cathodoluminescent detector with a wavelength of 400 to 650 nm. Samples in the 
form of polished plates were sprayed with carbon to prevent the accumulation of electric 
charge during the study. Beam scanning speed of 20 s with a resolution of 1024×860 pixels, 
256 shades of gray. The voltage of the electron beam is 30 kV and 200 nA, respectively. 

Obtained results, their discussion. The cathodoluminescent glow was able to identify 
areas in which there is no cathodoluminescence in the quartz, directly bordering on areas 
where it is present. For example, examine vein quartz of the Beregovsky ore field (Fig. 1), the 
microcrystalline quartz shows a clear oscillatory zonality, due to which the direction of 
growth is observed. Right here, fine-crystalline quartz has spotted luminescence (Fig. 1). 
Beyond the zones of a druse fine crystalline quartz are areas where there is no 
cathodoluminescent glow. 

Consider cathodoluminescence of the vein quartz from the Cavnic deposit (Romania) 
(Fig. 2). As can be seen, the present cathodoluminescence is extremely not expressive and 
light. It mainly delineates the nuclei of the crystalline individuals in quartz.  

Сoncerning сathodoluminescence imaging of the vein quartz from the Banska Štiavnica 
(Slovakia) (Fig. 3), quartz prisms and intersections of hexagonal prisms have a very weak 
vague cathodoluminescent glow. Along with these areas, zones of the very bright oscillatory 
cathodoluminescence are observed. They, in turn, are overlapped by the growth zones, in 
which the vague cathodoluminescent glow is developed. 

The causes of this luminescence are defects in the crystal structure or impurities hosted 
in the crystal lattice. The reason for the сathodoluminescence emission in quartz is the entry 
of aluminum, alkali metals and hydrogen into the quartz crystal lattice (Götze, at al, 2001). 
The stagnant sections of the quartz veins have a bright cathodoluminescence. At the same 
time, the areas in which there was an infiltration of the solution do not show luminescence in 
the cathode rays. The impurity alkali metals, which are responsible for the occurrence of the 
cathodoluminescence, did not accumulate in the quartz under the dynamic regime of a 
solution movement. As a result, in such places there are areas where there is no 
cathodoluminescent glow. 

Conclusions. Thus, the quartz under study from different deposits shows not only the 
morphology, the internal anatomy of individuals, the boundaries between them, but also the 
history of a nucleation, the development evolution of the vein aggregates. A similar situation 
of the accumulation of the quartz impurities is noticeable for all deposits: in the stagnant 
regime, areas with the bright cathodoluminescent glow appear, and in the infiltration zones, 
there is no cathodoluminescence at all. 
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Figure 1. Cathodoluminescence of the vein quartz of the Beregovsky ore field 
 

 
Figure 2. Cathodoluminescence of the vein quartz from the Cavnic deposit (Romania) 
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Figure 3. Cathodoluminescence of the vein quartz from the Banska Štiavnica (Slovakia) 
deposit. Vein Theresia 

 
 
 
ЕЛЕКТРОННЕ МІСЦЕ ГЕМОЛОГА, ЯК КНИГА MICROSOFT OFFICE EXCEL 

 
Харитонов В.М. 

 
Криворізький національний університет, Кривий Ріг, 

e-mail: haritonov.vm@knu.edu.ua 
 

On the basis of granulometric data of the cultivated corundum cutting raw materials, a 
Microsoft Office Excel book has been developed, consisting of five fields. They evaluate 
different cutting patterns for raw material samples. It is also possible to calculate the 
weight of possible cut stones in the form of an oval, baguette, octagon, marquis and drop. 
 

ELECTRONIC PLACE OF HEMOLOGIST, LIKE THE MICROSOFT OFFICE 
EXCEL BOOK 

 
Kharytonov V.М. 

 
Вступ. Гемолог – фахівець з питань коштовного і виробного каміння, яке 

випромінює естетичну насолоду для людей. Він вивчає геологію родовищ, технологію 
обробки, способи покращення якості й імітування. В арсеналі гемолога є потужний 
набір приладів – спектрометр, рефрактометр, мікроскоп, діхроскоп та ін. (Бакка, 
Олексійчук, 2005; Рид, 2003; Школьна, 2018). Також в його розпорядженні є низка 
комп’ютерних програмних продуктів і електронних ресурсів, наприклад, DIAMOND 
3D-BOOK та ін. 
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Аналіз попередніх досліджень, формулювання проблеми та актуальність її 
вирішення. Всі існуючі програмні продукти для роботи з ювелірними каменями можна 
поєднати в 2 групи: 1) направлені на аналіз якості огранованих вставок; 2) призначені 
для розмітки майбутніх ювелірних вставок в об’ємі кристалосировини. 

До першої групи відносяться програми DiamCalc, GemAdviser, Helium Polish 
тощо, до другої – Oxygen Viewer, Helium Rough, Pacor Client, Видеоскан та ін. 

Програма DiamCalc призначена для роботи з огранованим дорогоцінним 
камінням, в першу чергу, алмазами. Дозволяє аналізувати параметричні характеристики 
сканованих 3D-моделей діамантів. Можливе створення моделей з певними 
показниками заломлення і спектрами поглинання. 

Програма GemAdviser дозволяє визначити кількість поверненого світла та його 
втрати через павільйон, що слугує критеріями якості огранованих ювелірних виробів з 
алмазу та іншого коштовного каміння. Завантажив перед покупкою файли моделей 
діамантів, що розміщені різними дилерами в Інтернет, за допомогою програми можна 
отримати інформацію, яка відсутня в офіційних сертифікатах, наприклад, про наявність 
позитивних і негативних оптичних ефектів. 

Система сканування діамантів Helium Polish використовується для точного 
аналізу пропорцій і симетрії неоправлених діамантів. Сканер Helium Polish будує точну 
комп’ютерну 3D-модель діамантів різних форм огранювання, а програмне забезпечення 
визначає геометричні параметри, пропорції діамантів і відхилення їх симетрії від 
ідеальної. У програмі можна скласти звіт, до якого внести різні параметри діаманту. 

Програма Oxygen Viewer розроблена для перегляду проектів, створених 3D-
сканерами Pacor і Helium Rough. Вона дозволяє бачити тривимірну модель 
негранованого алмазу та різні рішення розташування в його об’ємі заготовок майбутніх 
діамантів з врахуванням шкідливих включень. 

Pacor Client – це програмне забезпечення для планування розпилювання нерівного 
алмазу, виявлення найбільш вигідного варіанту грубого маркування. Pacor Client 
працює без апаратних засобів з проектами, створеними за допомогою сканерів Helium 
Rough, IG, MBox і Oxygen. 

Всі зазначені програми орієнтовані, переважно, на роботу з алмазами або іншими 
дорогоцінними каменями першої групи (рубін, сапфір, смарагд та ін.), деякі з них 
вимагають застосування додаткового складного обладнання – 3D-сканерів та ін. Тому 
створення електронного місця гемолога за допомогою Microsoft Office Excel для 
вдосконалення методів розмітки сировини менш цінних ювелірних каменів, наприклад, 
культивованих корундів чи смарагдів, перед їх грануванням, є актуальною прикладною 
задачею. 

Фактичний матеріал та методологія досліджень. Вирішити поставлену задачу 
автор спробував для колекції зразків культивованого (штучно-вирощеного) 
різнокольорового корунду – червоного, синього і зелено-бузкового (з олександритовим 
ефектом). Зазначена сировина представляла собою напівбулі, саме в такій формі вона 
постачається майстрам гранувальної справи. Пов’язано це з вихідною формую 
сировини, одним з найпоширеніших способів вирощування якої є метод Вернейля. 
Отримані в лабораторних умовах таким чином індивіди корунду набувають форму 
буль. Їх поверхня матова, тому важко надійно оцінити якість сировини. В зв’язку з цим 
булі розколюють на дві приблизно рівні частини. Поверхня зламу є більш блискучою і 
через неї краще видно тріщини, включення пухирців газу (ділянки помутніння) і 
дефекти фарбування (Балицкий, 1981; Элуэлл, 1981). 

Було проведено гранулометричний аналіз. Досліджувались напівбулі корунду (33 
зразки) з літотечних фондів кафедри геології і прикладної мінералогії Криворізького 
національного університету (рис. 1). За допомогою електронного штангенциркулю 
визначались довжина (L), ширина (W) і висота (H) напівбуль. Ширина і довжина 
вимірювалась в трьох місцях: периферійні частини і центр, тобто були отримані 
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значення W1, W2, W3, H1, H2, H3. Гранулометричні дані і значення густини 
культивованого корунду, яке були запозичено з довідкової літератури, було покладено 
в основу розрахунків ваги огранованих вставок у формі овалу, багету, октагону, маркізу 
та краплі. 

Отримані результати, їх обговорення. Аналіз отриманих даних показав, що не 
можливо виготовити з однієї напівбулі один гранований виріб стандартної видовженої 
форми, однієї з п’яти зазначених вище, без порушення кутів нахилу граней,. Це 
пов’язано з тим, що стандартна висота гранованого каменю повинна становити близько 
70% від ширини. Серед усіх досліджених напівбуль вихідна висота не відповідала 
цьому правилу. Тому, було прийняте рішення починати аналіз сировини з оцінки 
висоти двох умовних блоків, які можна буде отримати з напівбулі після її розпилу 
навпіл впоперек видовження (перша схема розпилювання). Для цього 
використовувались середні значення ширини та висоти і враховувалась поправка на 
сточування каменю. 

В додатку Microsoft Office Excel була створена книга, як місце гемолога для 
визначення ваги огранованих штучних корундів у формі овалу, багету, октагону, 
маркізу та краплі. Книга складається з п’яти полів. 

В першому полі проводиться перевірка висоти двох блоків, які будуть отримані 
після розпилювання напівбулі. В залежності від результатів перевірки гемолог фарбує 
заливкою комірку з відповідним написом «відповідає» чи «не відповідає» 
технологічним вимогам. 

Якщо висота блоку відповідатиме 70%-му правилу, то гемолог переходить до 
другого поля, в якому автоматично розраховано вагу для п’яти форм ювелірних 
вставок, одну з яких можна отримати з окремого блоку. Якщо висота блоку не 
відповідатиме 70%-му правилу, то гемолог переходить до третього поля. 

В ньому реалізуються розрахунки висоти блоків, які можливо отримати після 
розпилювання булі на чотири приблизно рівні частини впоперек видовження (друга 
схема розпилювання). При такій схемі, форма блоків змінюється так, що чверть 
довжини напівбулі стає шириною блоку, а її ширина – довжиною. Автоматично в 
межах поля розраховується вага огранованих каменів різної форми для кожного з 
чотирьох блоків. Якщо висота блока буде відповідати технологічним вимогам, то 
розрахунки ваги беруться до уваги, в іншому випадку гемолог переходить до п’ятого 
поля. 

 
Рисунок 1. Напівбулі різнокольорового корунду 
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За аналогією з попереднім, в ньому обчислюється висота блоків і вага 
огранованих вставок, які можна з них отримати. Відмінність полягає в схемі 
розпилювання напівбулі – спочатку впоперек, а потім кожен з двох блоків – вздовж їх 
видовження (третя схема розпилювання). 

Апробація описаного місця гемолога на напівбулях різнокольорового корунду 
показала, що першу схему розпилювання можна застосувати тільки для чотирьох 
зразків, другу схему – для сімнадцяти, третю – для всіх тридцяти трьох. 

Висновки. Результати, отримані автором, можуть бути використані гемологами і 
майстрами каменерізної справи для аналізу схем розпилювання напівбуль корундової 
сировини і для порівняння сумарної ваги огранованих вставок різної форми. 
Скориставшись опціями Microsoft Office Excel можна подати інформацію про вагу 
каменів у вигляді діаграм і зберегти її на статичній веб-сторінці, що дозволить 
зацікавленій стороні передивитись ці дані через Інтернет без необхідності 
завантажувати Office Excel (Нелюбов, Куруца, 2018). 
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Комплексування методів наук про Землю при 
вирішенні прикладних задач 
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The patterns of distribution of heavy metals from samples of surface water and bottom 
sediments in Kyiv are described in the article. According to particle size analysis bottom 
sediments are presented by psephite, psammite, silts, and pelites. The forms of the elements 
and their mobility are determined by stepwise extracts. Most of the studied metals associate 
with Mn and Fe oxides (32%), with carbonates and organic matter (28%). Moving form 
(soluble and ion exchange) varies from 0.05 to 8.0%. The forms of heavy metals migration 
in surface waters are determined by method of thermodynamic modeling. The evaluation of 
Kyiv’s sediment ponds and watercourses contamination is carried out. The level of 
technogenic pollution index is defined by concentration factor (Kc), using which the total 
pollution index (Zc) is calculated. According to the degree of contamination of bottom 
sediments, water bodies and watercourses of Kyiv can be characterized from low to 
threatening condition. 

 
Вступ. В умовах активної антропогенної діяльності забруднення природних 

прісних вод важкими металами стало особливо гострою проблемою. Еколого-
геохімічна характеристика хімічних елементів у природі обумовлює нерозривний 
зв’язок між багатьма факторами міграції їх у навколишньому середовищі. Оцінка 
еколого-геохімічного стану об’єктів навколишнього середовища територій 
антропогенного навантаження, до якого відноситься м. Київ, є однією з найважливіших 
практичних задач геохімічної екології. 

Ціль дослідження. Оцінка ступеню забруднення водойм м. Києва на основі 
встановлення закономірностей розподілу важких металів із урахуванням їх 
формоутворення в донних відкладах. 

Об’єкти та методи дослідження. В основу розрахунків покладені результати 
аналізів проб води і донних відкладів відкритих водойм, які були відібрані по території 
м. Києва за період з 2009 по 2017 рр. і за результатами яких накопичен об’єм данних 
вмісту важких металів у воді і донних відкладах. Відбір проб проводився відповідно до 
вимог (Охрана, 1980; Методические, 1981). 

Для визначення вмісту важких металів у воді та донних відкладах використані 
фізико-хімічні и хімічний методи дослідження, а також гранулометричний та 
минералогічний аналізи. Особливе значення для оцінки ступеню забруднення донних 
осадків належить вивченню їх форм знаходження. В наш час не існує єдиної методики 
повного хіміко-аналітичного виділення форм знаходження важких металів у донних 
відкладах. Розподіл форм знаходження важких металів у донних відкладах проведено 
за методикою Самчука А.І. (Самчук, 2007). Методом термодинамічного моделювання 
визначені форми міграції важких металів у поверхневих водах м. Києва (Карпов, 1997). 
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Для кількісної оцінки ступеня забруднення використан коефіцієнт концентрації 
хімічного елементу (Кс) (Хакансон, 1980). Оцінка ступеня забруднення була 
розрахована по сумарному показнику забруднення (Zc) (Сает,1990). 

Джерела забруднення. В межах м. Києва діють підприємства багатьох напрямків 
промисловості та господарської діяльності, які є головними антропогенними 
джерелами надходження важких металів у оточуюче середовище: машинобудівної, 
приладобудівної, хімічної промисловостей, автотранспорта, енергетики, 
деревообробки, будіндустрії різної потужності, харчової, легкої міського та 
залізничного транспорту, кінофотоматеріалів (Національна, 2013, 2014). 

На сході лівобережної частини міста знаходиться великий промисловий вузол, 
який територіально розташований в середній течії ручая Пляховий. Це підприємства 
хімічної та легкої промисловості, міського та залізничного транспорту. Особливо треба 
відзначити діяльність заводу «Радикал», стічні води котрого в Дарницький 
меліоративний канал (річка Дарниця) і ручай Пляховий завдав найбільшу загрозу 
довкілля в межах м. Києва. 

Підприємства енергетики скидають значну кількість стічних вод в ріки Дніпро, 
Либідь, в руч. Пляховий. Стічні води ТЕЦ (основні види палива: вугілля, мазут та ін.) 
відрізняються високою токсичністю. Наприклад: склад стічних вод Київської ТЕЦ-5 
(працює на мазуті) – нікель = 80–100 мг/дм3, мідь = 2–8 мг/ дм3 і т.д. Причому, в шламі 
ТЕЦ-5 утилізується і здається для подальшого використання тільки нікелю 60 тис.т/рік. 
Основні компоненти викидів ТЕЦ м. Києва: сірчистий ангідрид (32 тис.т/рік), окис 
вуглецю, азоту (14 тис.т/рік), вуглеводні та інші інгредієнти (Національна, 2014). 

Машинобудівні заводи міста в значній кількості скидають стічні води, які є 
основними джерелами забруднення солями важких металів – хрому, цинку, міді, 
нікелю та ін., що особливо характерно для донних осадків оз. Нижній Тельбін. Стічні 
води прокатних цехів машинобудівних заводів (до очистки) містять оксиди металів, в 
тому числі і важких металів, нафтопродукти та інші скиди. 

Джерелами забруднення поверхневих вод і донних відкладів є стоки 
хімпідприємств: хлорорганічні сполуки, гідроокисли важких металів та інші токсичні 
речовини. Підприємства поліграфії міста забруднюють стічні води відходами, в яких 
значну частину складають теж важкі метали, особливо свинець. Міські звалища 
побутових і виробничих відходів скидають значну кількість важких металів та 
мікроелементів у довколишні водоймища, а значить і в донні відклади. Все вище 
сказане свідчить про недостатність уваги до стану водойм м. Києва, особливо донних 
відкладів. 

Результати дослідження. За результатами хімічного аналізу відібраних проб і 
розрахунками встановлено, що поверхневі води м. Києва відносяться в основному до 
гідрокарбонатно-кальцієвих з показниками мінералізації від 210 мг/л до 1360 мг/л, що 
дозволяє віднести їх до мало і середньо мінералізованих. 

Хімічні елементи мігрують у природних водах у двох основних фізико-хімічних 
формах: зависла та розчинна. В умовах забруднення при загальному зростанні 
концентрації доля завислих і розчинних форм залежить від антропогенного впливу. 
Співвідношення завислої і розчинної форм металів у поверхневих водах м. Києва 
характеризується переважанням їх у розчинній формі від 61 % до 98 % для нікелю, 
хрому, кобальу, міді; для цинку розчинна форма коливається від 53 % до 77 %; для 
свинцю – від 54 % до 67 %. 

Для фізико-хімічного моделювання знаходження форм міграції важких металів у 
воді використан програмний комплекс GEMS, який базується на методі мінімізації 
енергії Гіббса (Карпов, 1997). За результатами аналізу виявлено, що елементи нікель, 
кобальт, мідь, цинк в основному мігрують у вигляді гідратованих іонів і вміст їх 
коливається від майже 100 % (кобальт – 99,59 %) до 68 % (мідь). На наш погляд, з 
урахуванням органічної складової, основною формою міграції важких металів у 
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поверхневих водах будуть гідратовані іони металів та їх комплексні сполуки з 
органічною речовиною. Розчинені органічні речовини поверхневих вод є складною 
сумішшю органічних сполук, які відносяться до різних груп. Найбільш розповсюджена 
группа розчинених органічних речовин – гумінові речовини, на долю яких у природних 
поверхневих водах міста припадає від 50% до 75 % загального розчиненого органічного 
вуглецю (Линник, 2013). 

За даними гранулометричного аналізу донні відклади представлені псефітами, 
псамітами, алевритами, пелітами. На базі даних цього аналізу виявлено, що найбільше 
розповсюджені псамітові відклади – 84 % (Акимова, 2014), які мають в основному 
кварц-польовошпатовий склад. Розмірність зерен середньо і мілко зерниста. Основним 
джерелом надходження їх у донні відклади є аллювіальні виноси стоку і людська 
діяльність. 

Вміст важких металів в донних відкладах в основному перевищує фонові 
значення (Люта, 2011) в багатьох місцях відбору проб. В першу чергу це стосується 
значень важких металів в пробах з оз. Нижній Тельбін: нікель – 75 мг/кг (фон – 12 
мг/кг), хром – 100 мг/кг (фон – 29,2 мг/кг), мідь – 650 мг/кг (фон – 24,0 мг/кг), цинк – 
250 мг/кг (фон – 32,0 мг/кг), свинець – 400 мг/кг (фон – 12 мг/кг). Перевищення 
фонових значень спостерігається і в інших пробах по досліджуваним елементам. Так, 
наприклад, великі значення нікелю зафіксовані в озері по вул. Алішера Навої (80 
мг/дм3) і р. Либідь-виток (60 мг/кг); міді – оз. Алмазне і оз. Радунка (400 мг/кг – в 
обох); цинку – всі значення перевищують фон. 

Результати досліджень форм знаходження важких металів у донних відкладах 
засвідчили, що основна маса металів пов’язана с оксидами Mn і Fe (від 26 до 32 %), з 
органічною речовиною і карбонатами (від 18 до 28 %); рухлива форма (водорозчинна і 
іонообмінна) коливається в межах від 0.05 до 14 % (Акімова, 2014). 

Коефіцієнт концентрації (Хакансон, 1980) використаний для кількісної оцінки 
ступеню техногенного забруднення водних об’єктів і розрахований як відношення 
вмісту елементу в донних відкладах до фонового його значення. Зроблено оцінку 
інтенсивності техногенної водної міграції (через коефіцієнт водної міграції (Кх) 
(Перельман, 1979)) у системі «вода – донні відклади». Такий підхід дав можливість 
якісно визначити техногенну міграцію елементів досліджуваного середовища. В 
таблиці 1 наведені коефіцієнти водної міграції (Кх) для найбільш характерних об’єктів 
по відбору проб. 

 
Таблиця 1. Коефіцієнти водної міграції (Kх) у водоймах м. Києва. 

Коефіцієнти водної міграції, (Кх) Місця відбору 
проб Ni Co Cr Cu Zn Pb 

Затока Собаче Гирло, вул. 
Прирічна 

3,84 - 2,56 0,75 - 10,0 

Озеро Лугове 2,10 - 1,40 5,97 - 1,58 
Озеро Алмазне 0,01 - 10,1 0,05 0,60 0,17 
Озеро Радунка 1,18 - 2,50 0,05 - 0,41 
Ручай вздовж вул. Алішера 
Навої 

0,11 - 0,28 0.37 - 0,14 

Річка Либідь – виток 0,07 0,10 1,01 1,51 0,03 0,09 
Озеро Нижній Тельбін 2,20 1,00 13,0 0,30 0,01 0,01 

 
Згідно отриманим даним (табл. 1), найбільша інтенсивність водної міграції 

притаманна нікелю (3,84), хрому (2,56), свинцю (10,0) в пробі з р. Дніпро по 
вул. Прирічна. Найбільший показник водної міграції міді (5,97) в оз. Лугове. 

Використаний метод нормування по сумарному показнику забруднення (Zc), 
розрахованому за (Сает, 1990), показав, що за шкалою оцінки водних систем 
(Національна, 2013) до дуже сильно забруднених відноситься оз. Нижній Тельбін, 
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найменше забрудненим (слабке забруднення) є озеро по вул. Алішера Навої, до сильно 
забрудненого – виток р. Либідь, інші води відносяться до середньої забрудненності. 
При розрахунках сумарного показника забруднення значення природного фону 
місцевості взяті з роботи (Люта, 2011). 

Висновки. Поверхневі води відносяться до гідрокарбонатно-кальцієвих. 
Важкі метали в поверхневих водах знаходяться в завислій та розчинній формі, з 

переважанням розчинної. 
Мікроєлементи в основному у донних відкладах пов’язані з оксидами, з 

органічною речовиною і карбонатами. Рухлива форма коливається в межах від 0.05 до 
14 %.  

Найбільший високий рівень забруднення донних відкладів, котрий відповідає 
небезпечній (загрозливій) категорії, відмічено в оз. Нижній Тельбін. По сумарному 
показнику забруднення, досліджувані донні відклади оцінюються як системи від 
слабкого забруднення до дуже сильного 

Отримані данні дозволяють рекомендувати введення жорстких правил 
використання відкритих водойм в рекреаційних цілях, що визначає необхідність 
істотного розширення системи моніторингу і розробки науково обгрунтованої системи 
заходів щодо поліпшення екологічної ситуації. 
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Hydrocarbon capasity building in Solotvino depression by mens of geophysical and 
geochemical exploration is described. The list of structures perspective for hydrocarbon 
traps location revealed and prepared by geophysical acqusition is given. 

 
PROSPECTS FOR OIL AND GAS POTENTIAL OF THE SOLOTVYNO 

DEPRESSION OF THE TRANSCARPATHIAN DEPRESSION ACCORDING TO 
COMPLEX (GEOPHYSICAL AND GEOCHEMICAL STUDIES) 

 
Duchuk S.V., Yosipenko T.M., Maksymuk S.V. 

 
Нарощування ресурсної бази вуглеводневої сировини в першу чергу залежить від 

якості підготовки нафтогазоперспективних структур геофізичними методами. Важливу 
роль в оцінці флюїдонасичення закартованих структур відіграють геохімічні 
дослідження. Застосування комплексу сейсмічних, електророзвідувальних і геохімічних 
досліджень на Ліпчанській та Солотвинській площах однойменної западини дозволило 
виділити перспективні для пошуків пасток вуглеводнів структури, на частину з яких 
складено паспортну документацію на глибоке буріння. 

Ліпчанська площа. З метою виявлення нафтогазоперспективних об’єктів, 
вивчення їх геологічної будови і прогнозу їх флюїдонасичення була проведена сумісна  
інтерпретація даних сейсморозвідки МСГТ, електророзвідки ЗСБЗ, приповерхневої 
геохімічної зйомки і результатів глибокого і структурно-пошукового буріння на 
площах Данилово-Теребля, Тересва, Колодно і Нанково. 

За результатами сейсморозвідувальних робіт побудовані  структурні карти по 
відбивальних горизонтах „А” (гетерогенна донеогенова основа), N1b2

tb1 

(нижньотереблянська підсвіта середнього бадену), N1b3
sl (в товщі солотвинської світи 

верхнього бадену) масштабу 1:50000, сейсмогеологічні і сейсмічні профілі м-бу 
1:20000. 

За результатами електророзвідувальних робіт побудовані карти поздовжнього 
опору по горизонтах „К” (донеогенова основа, мезозой), N1b2

tb1 (нижньотереблянська 
підсвіта) масштабу 1:50000, геоелектричні розрізи по профілях ЗСБЗ масштабу 1:20000. 

За результатами геохімічних досліджень побудовані карти вмісту метану і його 
гомологів в газах, сорбованих порою, розподілу дебіту метану і важких вуглеводнів на 
глибині 1 м масштабу 1:50000, сейсмогеохімічні профілі масштабу 1:20000, карти 
співставлення результатів сейсмічних, електророзвідувальних і геохімічних 
досліджень. 

Аналіз результатів комплексних досліджень в Ліпчанському блоці, де всі види 
робіт виконані в повному обсязі, свідчать про просторове  добре їх зіставлення. За 
даними сейсморозвідки склепінна частина Ліпчанської структури, по всіх 
стратиграфічних рівнях, розміщена в північно-західній частині блоку. Там же, за  
результатами електророзвідки, розміщені аномальні поля підвищених опорів. 
Геоелектричні характеристики витримані на площі для донеогенового і неогенового 
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комплексів і володіють величинами опорів від 50 до 200 Омм. Подібні значення опорів 
характерні для теригенних відкладів, при цьому величини 50-75 Омм відповідають 
більш глинистому розподілу відкладів. 

Збільшення величини опорів в північно-західному напрямку, до склепіння 
структури, свідчать про більш піщаний розріз відкладів, які можуть бути колекторами. 

За геохімічними ознаками в цій же частині блоку виділяються поля аномального 
вмісту метану, суми гомологів метану і дебіту важких вуглеводнів, сорбованих 
породою на глибині 1 м (Максимук, 2014).  

За результатами комплексу найбільш вірогідний пошуковий інтерес 
представлятиме склепінна частина складки по донеогенових і неогенових відкладах. 

На Боронявській і Данилівській структурах, де проведені тільки 
сейсморозвідувальні роботи та геохімічні дослідження, аномальні поля метану і суми 
його гомологів в газах, сорбованих породою, зосереджені в склепінній частині 
Боронявської структури, і в зоні зчленування її з поздовжнім регіональним розломом і 
Данилівською структурою. 

Враховуючи той факт, що ці структури локалізовані в межах контуру розвитку 
палеогенових відкладів донеогенової основи, їх перспективи в нафтогазовому 
відношенні слід оцінювати досить високо, про що свідчать промислові припливи газу, 
отримані з цих відкладів на Солотвинському родовищі (Крупський, 2001).  

За результатами комплексних досліджень подано рекомендацію на буріння 
свердловини в склепінній частині Данилівської складки глибиною 3000 м до розкриття 
мезозойських відкладів. Згодом паспорт на глибоке буріння подано і на Ліпчанську 
структуру. 

Солотвинська площа. У 2005 році на даній площі проведено комплексні 
геофізичні і геохімічні дослідження з метою уточнення геологічної будови Апшицької 
та Солотвинської структур та вивчення геологічної будови Дібровської структури. За 
результатами сейсмічних досліджень побудовані структурні карти по трьох комплексах 
відкладів геологічного розрізу (в товщі еоцену, грушівській світі олігоцену, покрівлі 
нижньотереблянської підсвіти середнього бадену).  

За результатами проведеного комплексу робіт у Солотвинській западині у 2005 
році відкрито Дібровське родовище газу, пов’язане з однойменною структурою, 
розбитою тектонічним порушенням на окремі блоки. Свердловиною Солотвино-22 
встановлено промислову газоносність олігоценових відкладів (грушівська світа), 
поверхнева частина яких еродована і характеризується задовільними колекторськими 
властивостями. Дебіт газу становив 27,5 тис. м3 / добу. Газовий поклад – масивний, 
тектонічно екранований (Максимук, Дучук, 2017). На жаль, на сьогоднішній день 
родовище знято з реєстрації із-за зниження дебіту газу.  

За результатами газогеохімічних досліджень виділено декілька полів аномальних 
вмістів вулеводневих сполук у приповерхневих відкладах, групування яких 
сформували дві зони субширотного простягання. Одна – в північній частині площі, на 
захід від свердловини Апшиця-1, друга – у південній, над склепінними частинами 
Дібровської і Солотвинської структур. Ще одна комплексна геохімічна аномалія 
відкривається північніше свердловини Солотвино-21.  

За результатами комплексних досліджень рекомендовано буріння двох 
розвідувальних сверловин в межах Дібровської структури. Згодом, у 2014 році, 
нафтогазоперспективність об’єкту була доведена розкриттям газоносних горизонтів 
нижньотереблянського комплексу свердловиною Солотвино-15. Буріння ще двох 
проектних свердловин досі не зреалізовано. 

Аналіз результатів пошукових робіт на нафту і газ на Солотвинській площі, 
вказують на існування в геологічному розрізі флюїдонасичених колекторів і на 
перспективи відкриття нових скупчень вуглеводнів.  
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Висновок. Отримані результати  підтверджують актуальність і перспективність 
застосування комплексу геофізичних і геохімічних методів досліджень при пошуках 
вуглеводнів. 

Оптимізовані геохімічними аномаліями структурні плани по відбивальних 
сейсмічних горизонтах і картах позірного опору, стають пріоритетними для розміщення 
пошуково-розвідувального буріння на нафту та газ. 
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The consideration is given to the main branches of geological and biospherological 
research, their history and evolution in the Taras Shevchenko National University of Kyiv. 
The paleontological, stratigraphical and structural geology research and main results are 
discussed. Modeling of geological processes and structures, geological and physical 
modeling of natural-technogenic systems with application of methods of geological and 
tectono-physical analysis are developed; deterministic modeling of tectonic processes; 
mathematical modeling of natural-technogenic systems and development of software for 
calculations of stress-strain state of geological systems are analysed.  
 

FROM GEOLOGY TO BIOSPEHEROLOGY: RECENT ADVANCES AND 
PESPECTIVES 

 
Ivanik O.M. 

 
Вступ. Швидкоплинно летять роки, зникають і з’являються держави, стрімко, 

гучно й з відлунням щезають одні та приходять інші керманичі суспільства, докорінно 
змінюються дороговкази, то – бурхливий, непереборний, чудовий вирій життя. 

Завжди в його центрі, серед самої гущавини була жага людини до Знання, до 
Науки. При цьому невпинний розвиток наук по Землю та необхідність пошуків нових 
джерел мінеральної сировини вимагають поглибленого вивчення та дослідження 
геологічної будови та еволюції Землі, а також всебічного розкриття закономірностей 
прояву геологічних процесів. Важко переоцінити значення геології як окремої наукової 
дисципліни, головними завданнями якої є комплексне вивчення речовинного складу та 

mailto:om.ivanik@gmail.com
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будови геосфер, а також проведення інженерно-геологічних, пошукових і 
розвідувальних досліджень на різні види корисних копалин. Ці обставини диктують 
необхідність підготовки фахівців високого професійного рівня із знаннями геології, а 
також навичками володіння спеціалізованим програмним забезпеченням для 
моделювання геологічних систем. У підготовці таких фахівців разом з іншими 
кафедрами ННІ «Інститут геології» бере участь кафедра загальної та історичної 
геології, що бере початок від заснування Київського імператорського університету 
Св. Володимира (1834) та відкриття на фізико-математичному відділенні 
філософського факультету кафедри мінералогії і геогнозії, яку очолювали: професор 
С.В. Зенович (1834–36), професор Є.К. Гофман (1836-42), ректор Київського 
університету професор Е.-Р.Е. Траутфеттер (1842-45) і ректор Київського університету 
професор К.М. Феофілактов (1845-91). В 1944 році в складі Київського університету на 
геолого-грунтознавчому (з 1945 – геологічному) факультеті функціонували кафедра 
загальної геології (завідувачі ректор Київського університету професор В.Г. Бондарчук, 
1944-51; доцент О.М. Безуглий, 1952-71) та кафедра історичної геології і палеонтології 
(академік Б.С. Чернишов, 1944-46). Як єдина структурна одиниця факультету кафедра 
загальної та історичної геології існує з 1976 року під керівництвом професора 
І.Л. Соколовського (1976-84), доцента В.І. Гука (1984), професора С.А. Мороза (1984-
97), професора О.І. Лукієнка (1997-2003), професора В.В. Шевчука (2003-2011), 
професора О.М. Іванік (з 2011 року). 

Оскільки кафедра загальної та історичної геології скеровує всі дослідження і 
наробки у фундаментальних напрямах розвитку наук про Землю, викладає базові 
геологічні навчальні дисципліни за трьома освітніми ступенями, то всі зсусилля її 
фахівців спрямовані на збереження тих фундаментальних напрямків, що були закладені  
проф. М.М. Клюшниковим, проф. І.Л.Соколовським, проф. С.А. Морозом, проф. 
В.С. Заїка-Новацьким, проф. О.І. Лукієнком, проф. В.В. Шевчуком та багатьма іншими. 
Безумовно, що головним завданням університетської освіти є підготовка 
висококваліфікованого фахівця, що володіє сучасними методами та методиками 
досліджень, включаючи апаратурні дослідження, програмні засоби тощо, однак 
предметна область досліджень, а саме геологічні базові знання та вміння є головними у 
системі геологічної освіти. Це відмічають як закордонні спеціалісти передових 
геологічних фірм, так і багато комерційних організацій, що потребують саме фахівців 
геологів із знанням структурної геології, палеонтології, стратиграфії, геоморфології 
тощо (Shell, Total, Shlumberge, Baker Hughes та ін.).У зв‘язку з цим фахівці кафедри 
задіяні у посиленні та розвитку науково-методичних основ базових геологічних 
дисциплін, які викладаються для студентів усіх спеціальностей і які є основою 
подальшої вузькоспеціалізованої підготовки. Відкрито нові спеціалізації в рамках 
магістерської підготовки: Моделювання геологічних систем,  Тектоніка, Палеонтологія 
і стратиграфія. Навчальний процес постійно удосконалюється із врахуванням сучасного 
рівня геологічної науки. В робочі навчальні програми традиційних курсів і особливо 
нових обов‘язкових та вибіркових дисциплін вносяться зміни і доповнення, викликані 
еволюцією загальногеологічної парадигми, досягнень в окремих її галузях. Разом з тим 
враховуються сучасні умови розвитку галузі та вимоги працедавців, удосконалюється 
навчальний процес із врахуванням сучасного рівня розвитку геологічної науки та 
відповідної підготовки фахівців, конкурентноспроможних як на вітчизняному, так і 
зарубіжному ринку праці. Отримання грантів на використання програмного 
забезпечення провідних світових фірм “Baker Hughes”, “Petroleum Experts” відкрило 
можливості для підготовки висококваліфікованих фахівців у сфері геомеханічного 
моделювання, тривимірного геологічного моделювання, моделювання родовищ тощо. 

При підготовці магістрів наук про Землю дуже важливим є зв‘язок із 
виробничими, науковими та комерційними організаціями, так, щоб студенти брали 
участь у реальних проектах та замовленнях і мали уявлення про ті завдання і процеси 
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прийняття рішень, які дійсно вимагаються сучасністю (приклад “Кривбасакадемінвест, 
ВНІПІТРАНСГАЗ”, НАК “Нафтогаз Укрїни) та ін. Магістерські роботи із 
використанням матеріалів цих організацій відзначаються, як правило, науковою 
обгрунтованістю і повнотою матеріалів. Оскільки кафедрою у 2018 році запроваджено 
нову англомовну ОП "Applied geology" («Прикладна геологія»), то посилено участь 
викладачів кафедри у забезпеченні виконання цієї програми із підвищенням їх 
фахового рівня та рівня володіння англійською мовою, а також залучено профідних 
фахівців НАН України та фірми "TOTAL".  

Наукові дослідження на кафедрі традиційно проводяться за трьома головними 
напрямами – біостратиграфічним, структурно-аналітичним та напрямом моделювання 
небезпечних геологічних процесів із застосуванням ГІС-аналізу. На кафедрі створена 
відома в колишньому СРСР біостратиграфічна школа, очолена професором 
М.М.Клюшниковим (1944 р.) та професором С.А.Морозом (1984-1997 рр.). 
Підтвердженням високопрофесійних фундаментальних досліджень є опрацьовані на 
рівні монографічних видань проблеми геологічної будови континентів і Світового 
океану, стратиграфії і палеонтології, палеогеографії, геотектоніки, геології нафти і газу, 
географічного землезнавства, історії, методології та філософії наук про Землю, теорії 
біосфери й охорони довкілля, дидактики вищої школи. Проф. С.А. Морозом 
опрацьовано оригінальну методологофілософську концепцію біосферної форми руху 
(організації) земної матерії. Сергія Амвросійовича вважають одним із фундаторів 
історико-методологічної гілки сучасного геологічного знання, а також гідним 
продовжувачем філософської спадщини В. І. Вернадського (Митропольський та ін. 
2007; Іванік О.М., 2000, Мороз 1996). На сьогодні співробітниками кафедри 
продовжено проведення біосферологічних, мікропалеонтологічних та стратиграфічних 
досліджень. Відновлено палінологічний напрямок, успішно розвинутий Н.С. Кирвел із 
залученням фахівців з НАН України. Проводяться стратиграфічні дослідження для 
стратиграфічного розчленування та кореляції відкладів нафтогазоносних товщ. 
Виконуються структурно-аналітичні дслідження із проведенням польових геологічних 
робіт в межах Українського щита, Карпатського регіону,  Кримського полігону, а також 
тектонофізичні дослідження докембрійських комплексів Українського щита.  

На сьогоднішній день наукова робота виконується за такими темами: 
держбюджетною НДР 18БП049-01 «Сучасні технології моніторингу природних та 
природно-техногенних процесів для оцінки впливу на об'єкти критичної 
інфраструктури» (наук. кер. Вижва С.А.), кафедральними темами «Структурний аналіз 
та тектонічна еволюція різновікових комплексів України» (наук. кер. Кравченко Д.В..), 
«Біостратиграфія, палеоекологія і палеогеографія фауністично охарактеризованих 
відкладів України» (наук. кер. Мєнасова А.Ш.). В рамках цих тем виконуються 
дослідження Канівських дислокацій та розв‘язуються проблеми їх утворення, 
розробляються і удосконалюються стратиграфічні схеми як континентальних, так і 
морських відкладів, проводяться дослідження біофаціального і палеоекологічного 
напрямку. Так, побудовано фаціальну модель вендських відкладів за фауною Metazoa; 
на основі вивчення різних груп табулятоморфів побудовано фаціальну модель 
силурійського шельфу. Виконано літолого-палеогеографічні та палеобіономічні 
реконструкції основних етапів становлення та розвитку альб-сеноманського 
епіконтинентального морського басейну півдня та південного заходу України. На базі 
лабораторії мікропалеонтології та біостратиграфії виконано роботи з аналізу 
біофаціальної характеристики донних відкладів шельфу Антарктичного півострова та 
Азово-Чорноморської западини (за діатомовими водоростями), проведено 
мікропалеонтологічні дослідження мінеральних та озерних вод, а також сапропелевих 
відкладів у співпраці із Інститутом курортології МОЗ України. Розвиваються такі 
напрями наукових досліджень як моделювання геологічних процесів та структур, 
геолого-фізичне моделювання стану складних природно-техногенних систем (ПТС) із 
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використанням методів геологічного та тектоно-фізичного аналізу; детерміноване 
моделювання тектонічних процесів; математичне моделювання природно-техногенних 
систем та розробка програмних комплексів по розрахунках напружено-деформованого 
стану ПТС; ГІС-аналіз факторів виникнення небезпечних геологічних процесів. 
Налагоджено співпрацю із компаніями-розробниками програмного забезпечення 
(“Baker Hughes”, “Petroleum Experts”, група компаній «КАІ») у сфері використання 
спеціалізованого програмного забезпечення. Співробітниками кафедри розширено 
членство у Міжнародних організаціях (EAGE, SEG, AAPG, EGU) та активну участь у 
заходах, що вони організовують. В рамках міжнародного обміну студентів за 
програмами Erasmus+ та ін., налагоджено контакти із Університетом Нансі (Франція), 
Віденським університетом природних ресурсів та наук про життя, іншими навчальними 
закладами Європи.  

Наразі виконуються наукові роботи за Міжнародним проектом «Протистояння 
зсувній небезпеці: суспільні виклики» (за підтримки Global Fund Challenges Research 
Fund (GCRF)), Велика Британія. Результатом є мультидисциплінарні дослідження з 
метою розробки інформаційно-аналітичних засобів прогнозування зсувної небезпеки на 
регіональному та локальному рівні та оцінки впливу небезпечних процесів на 
інфраструктурні об’єкти. Оцінка та прогнозування зсувних процесів базується на 
створенні та аналізі комплексу геологічних, фізико-геологічних та математичних 
моделей та передбачає два підходи. Перший підхід ґрунтується на комплексному 
аналізі чинників формування зсувних процесів та їх регіональному прогнозуванні із 
застосуванням методів дистанційного зондування Землі, ГІС-аналізу, статистичних 
методів та картографічного моделювання. Другий підхід передбачає моніторинг та 
детерміноване моделювання зсувних процесів з метою локального прогнозування 
зсувної небезпеки із залученням комплексу методів ДЗЗ (використання БЛА та 
космічних знімків), геофізичних методів (електротомографії (ERT), геомагнітних 
досліджень, методу самочинної поляризації) та інфрачервоної термографії (вперше в 
Україні). 

Подальші перспективи геологічних та біосферологічних досліджень пов’язані із 
розвитком сучасних методик та технологій дослідження стану та еволюції  
геологічного середовища та природно-техногенних систем із оцінкою впливу на 
інфраструктурні об’єкти різного призначення.   
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The consideration is given to the results of monitoring of landslide activity for the local 
predictions of landslide hazards within the Kyiv city. The data obtained by Infrared 
Thermography (IRT), has been applied to investigate the surface temperature pattern 
evolution of landslide body and potential mass movement. This method allows to allocate 
the fracture zones and zones of discontinuities. It has been confirmed the potential 
development of new displacements within different sites of Kyiv. 
 
THE APPLICATION OF THE INFRARED THERMOGRAPHY METHOD FOR THE 

LOCAL FORECAST OF LANDSLIDE HAZADS WITHIN KYIV CITY 
 

Ivanik O.M., Kravchenko D.V., Hadiatska K.P., Mazko A.E., Tustanovska L.V., 
Ivankevych G.E.  

 
Вступ. Одним із регіонів активного розвитку зсувних процесів на території 

України є Київська область, в межах якої зафіксовано 707 зсувів, з них більше 120 зсуів 
спостерігається в межах міста Києва. Найбільш небезпечними районами з точки зору 
розвитку зсувних процесів наразі є Подільський, Печерський та Голосіївський. В даних 
досліджених висвітлено результати аналізу локальної зсувної небезпеки в межах 
окремих модельних ділянок м.Києва, а саме Лисої гори (Голосівський район) та кар’єру 
«Глинка» (Печерський район), оскільки саме на цих ділянках існує реальна 
загрозапотенційної активізації зсувів та їх впливу на життєдіяльність міста. Головними 
чинниками виникнення гравітаційних процесів є стан геологічного середовища, 
зокрема літолого-стратиграфічні умови, гідрогеологічний режим, характер рельєфу, 
структурно-текстурні особливості гірських порід та форми їхнього залягання. До 
окремої категорії факторів відносяться динамічні процеси, що змінюють стан схилів, 
зокрема ерозійні процеси, вивітрювання, тектонічний режим території, сейсмічність та 
техногенні навантаження на схили (Ivanik et al, 2020). Комбінація та пріоритетність цих 
факторів визначають механізм та умови формування гравітаційних процесів.  

Аналіз попередніх досліджень, формулювання проблеми та актуальність її 
вирішення. Зсувні процеси на досліджуваних ділянках пов’язані зі специфічними 
особливостями рельєфу території Києва (значне горизонтальне та вертикальне 
розчленування, перепад висот, різкі коливання базису ерозії та кути нахилу схилів) та 
станом геологічного середовища правобережжя м. Київ. Відомо, що у стратиграфії 
району виділяються відклади палеогенової, неогенової та четвертинної систем. 
Наявність у розрізі мергелів київської світи, алевритів обухівської світи та пісків 
берекської та межигірської світ палеогену, пісків новопетрівської світи та строкатих 
глин неогену, неоген-нижньочетвертинних бурих і червоно-бурих глин, а також 
суглинків лесоподібних четвертинного віку створює передумови для формування 
складнихзсувів у неоднорідному середовищі багатоярусної будови. 

У більшості досліджених зсувів гідрометеорологічний чинник був одним із 
пріоритених факторів зсувоутворення, що призвело до активізації численних зсувних 
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процесів у 2013 році внаслідок випадіння значної кількості атмосферних опадів, що 
спричинило надмірну зволоженість грунтових мас.  

Наразі досліджені зсувні ділянки вважаються тимчасово стабілізованими завдяки 
виконанню протизсувних заходів у 2014 та 2015 роках. Необхідність дослідження 
обраних модельних ділянок полягає в тому, що попри умовну стабілізацію схилів, 
зсуви становлять реальну загрозу функціонуванню інфраструктурних об’єктів, зокрема:  

− Зсув в межах озера Глинка продовжує загрожувати функцінуванню 
магістрального трубопровода та житловому будинку по вул. Філатова; 

− Зсуви на схилах Лисої гори становлять реальну загрозу деформації 
залізничного полотна вздовж Столичного шоссе.  

Фактичний матеріал та методологія досліджень. Моніторинг активності 
зсувних процесів за допомогою геологічних та геофізичних методів проводився на 
ділянці Глинка в Печерському районі Києва та на ділянці Лисої гори (Голосіівський 
район).  

Озеро Глинка являє собою затоплений кар’єр, в правому борту якого 
відслонюються відклади харківської серії, що представлені синьо-зеленими глинистими 
алевритами (обухівської світи), в яких формується слабоводний горизонт, та зеленими 
смугастими пісками з прошарками глин (межигірської світи). Вище залягають 
сивашські піски, зміївські глини, та піщані алеврити берекської світи олігоцену. Ці 
утворення перекриті відкладами неогену, які представлені пісками кварцовими, 
алевритами і білими сипучими тонкозернистими пісками новопетрівської світи 
(міоцен) (Пояснювальна записка ГДП - 200). 

Зсуви на схилах Лисої гори, що характеризується подібним геологічнм розрізом,  
мають переважно циркоподібну форму. Наявність тріщин і заколів в верхній частині 
схилу (Рис. 1) свідчить про можливість потенційної активізації зсувних процесів. 
Лесовидні суглинки в верхній частині схилу продовжують руйнуватися на більш дрібні 
блоки і зміщуватись вниз по схилу (Рис. 1г). Фіксуються нові тріщини заколу (Рис. 1д). 
Стінка відриву зсуву продовжує осипатись і змінює свою геометрію.  

 

 

Рисунок 1. а) динаміка розвитку зсувного процесу з 2012 по 2019 рр.; б) активізація 
зсуву 2013р. в) фото зсуву 2019р; г). зафіксовані нові зміщення в межах зсувного тіла 
2020 р.; д) тріщина відриву 
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Для дослідження зсувнох небезпеки в межах модельних об’єктів було 
використано метод інфрачервоної термографії, що дозволяє виявляти структурні 
порушення та зони підвищеної обводненості зсувних схилів, а отримання 
високороздільних термограм земної поверхні з максимально малих відстаней є новим 
високоінформативним методом в геологічних дослідженнях. За допомогою даного 
методу та спеціальних польових досліджень визначено склад та структуру найбільш 
небезпечних зсувів.  

Інфрачервона термографія (ІТ) – це метод дистанційного зондування, здатний 
відображати еволюцію структури поверхні, що призводить до виявлення теплових 
аномалій у досліджуваному об'єкті (Spampinato et al., 2011). Наразі існує низка 
прикладів, які свідчать про успішне застосування цього методу при вивченні зсувних 
процесів (Teza et al., 2012; Frodella et al., 2014; Gigli et al., 2014; Wu et al. 2015; Frodella 
& Fidolini et al., 2015; Frodella et al., 2017). Згідно з вище наведеними дослідженнями, 
теплові аномалії при досліджені зсувів можуть виявити наявність потенційних 
геонебезпек, таких як зони структурних порушень, наявність поверхневих тріщин 
тощо. Крім того, цей метод можна використовувати для ідентифікації зон підвищеної 
обводненості через поверхневе охолодження, спричинене випаровуванням води 
(Frodella et al., 2014). 

Отримані результати, їх обговорення. Виконання термографічних досліджень 
проводилось за допомогою інфрачервоної камери Optris® PI640 з об'єктивом 33°. За 
допомогою програмного забезпечення Optris® PIX Connect  були отримані термограми 
досліджуваних ділянок, що представлені за допомогою кольорової шкали. Більш низькі 
значення температури поверхні представлені темно-синіми кольорами, тоді як більш 
високі значення температури поверхні відображаються  світло-жовтими кольорами 
(рис. 3б). Це дає змогу виконувати теплову зйомку ґрунтового покриву, вертикальних 
стінок схилів з високою роздільною здатністю в маршрутному варіанті.  

Ділянка озера «Глинка»: Низькотемпературні аномалії вказують на зони 
зволоження грунту у верхній частині профілю і добре корелюють з падінням 
електричного опору. «Гарячі» теплові аномалії вказують на те, що зони тріщинуватості 
виглядають як невеликі тріщини в межах 11 - 14 пікетів та 25 - 28 пікетів профілю 
ERT4 (рис. 2). В зоні між 24 - 32 пікетами, виділяються найбільш високі теплові 
аномалії, що, ймовірно, пов'язані із просочуванням води через тріщини у верхній 
частині ділянки досліджень. Важливо зазначити, що метод інфрачервоної термографії 
добре корелюється з методами електротомографії та самочинної поляризації і 
демонструє досить високий потенціал цього комплексного підходу для оцінки прогнозу 
зсувонебезпеки. 

 

Рисунок 2. Термограма, виконана по профілю вздовж стінки  відриву зсувної ділянки 

Ділянка Лисої гори. На термограмах (Рис. 3а) фіксуються «гарячі»теплові 
аномалії, що приурочені до лінії відриву зсувного тіла. Низькотемпературні аномалії, 
що позначені більш холодними кольорами, вказують на зрушені лесовидні суглинки.  
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Рисунок 3. Термограми, виконані на двох ділянках Лисої гори: а) термограми стінки 
відриву зсуву на ділянці 2 Лисої гори; б) термограма профілю, виконаного в верхній 
частині зсуву (перпендикулярно до стінки відриву) 

Висновки. Виконо моніторинг активізації зсувних процесів в межах модельних 
об’єктів на території м. Києва із використанням геологічних, геофізичних методів та 
методів інфрачервоної томографії. Досліджені зсувні ділянки є прикладами складних 
зсувів, що формуються в квазіоднорідному середовищі із шаруватою структурою. На 
основі польових досліджень та застосування методу інфрачервоної термографії 
визначено літолого-стратиграфічні умови формування зсувів, геометрію тіл зсувів та 
особливості руху потенційних мас. Підтверджено, що використання комплексних 
геолого-геофізичних методів та методів дистанційного зондування дає можливість 
виконати локальне прогонозування зсувної небезпеки та визначити комплекс 
превентивних заходів  щодо мінімізації ризиків впливу зсувних процесів на 
функціонування природно-техногенних систем.  
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Transcarpathian internal deflection is a structure with high seismic activity. The study of 
geophysical aspects of the earth's crust in the area of the Oash Deep Fault is relevant 
because the periods of post-alternating geomechanical processes in seismic regions are 
distinguished as intervals of increased local seismicity. Geophysical monitoring of seismic 
regions in the past has shown a direct relationship between geophysical fields at intervals 
when intense crustal movements and local earthquakes occurred. Geophysical surveys in 
the region in 2019 noted: anomalous values of the radioactive background were observed 
during periods of intense horizontal movements of the crust, the intervals of seismic activity 
correlate with the intervals of the maximum values of the radioactive background of the 
environment. Seismicity is increased in the period following the period of intensive 
movements of the crust-compression of the crust, anomalous values of the radioactive 
background of the environment. The activity of the seismic state is manifested in periods of 
intense movements of the earth's crust and anomalous values of beta radiation of the 
radioactive background of the environment. In some time intervals the anomalies of the 
radioactive background precede the seismicity of the region and in others they accompany 
the seismicity. 
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ACCORDING TO THE RESULTS OF GEOPHYSICAL MONITORING OF THE 
REGION 
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Вступ. Закарпатський внутрішній прогин представляє собою структуру з 

підвищеною сейсмічною активністю. Періодичність прояву сейсмічних подій – 
декілька відчутних місцевих землетрусів за рік на фоні десятків слабких підземних 
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поштовхів. Проведені геофізичні дослідження відмітили варіації характеристик 
сучасних горизонтальних рухів в регіоні: загальний характер рухів кори в зоні 
Оашського глибинного розлому – розширення порід з швидкістю: 4-15х10-7. За 
результатами досліджень геодинамічного стану регіону за період 1999-2019 рр. верхні 
шари земної кори перебувають у стані розширення після періоду знакозмінних рухів. 
Дослідження геофізичних аспектів земної кори в зоні Оашського глибинного розлому 
актуально, оскільки періоди постзнакозмінних геомеханічних процесів в 
сейсмонебезпечних регіонах виділяються як інтервали підвищеної місцевої 
сейсмічності. Також геофізичний моніторинг сейсмонебезпечних регіонів в минулому 
вказав на безпосередній взаємозв’язок геофізичних полів в інтервалах, коли 
відмічалися інтенсивні рухи кори та проявлялися місцеві землетруси. Зокрема 
дослідження параметрів магнітного поля Землі, електромагнітної емісії та варіації 
параметрів радіоактивного фону середовища вказували на аномальні зміни  у варіаціях 
параметрів геофізичних полів в період сейсмотектонічних процесів в регіоні. Оскільки 
прослідкований зв'язок геофізичних полів та місцевої сейсмічності стосувався в 
основному періодів реєстрації відчутних місцевих землетрусів, то важливо вивчити 
взаємозвязки  геофізичних полів  в періоди, коли відчутних землетрусів нема, проте 
кількість слабких поштовхів визначається десятками. Слід відмітити, що за  період з 
середини 2015 року до початку 2020 року на території Закарпаття не відбулося жодного 
відчутного землетрусу.  

Аналіз попередніх досліджень, формулювання проблеми та актуальність її 
вирішення. В процесі геологічного развитку Карпатського регіону змінювалася 
інтенсивність вулканізму, що вплинуло на фізичні властивості порід (Толстой та ін., 
2014) .В роботі (Іванік, 2014)  відмічено, що напружено-деформований стан (НДС ) 
породного масиву є одним із важливих критеріїв оцінки стабільності схилу. Для 
вивчення геодинамічних умов формування регіону досліджується процес 
тріщиноутворення в складних районах, який пов'язується з регіональними полями 
напружень (Василенко, 2014). Проведено дослідження, що важливі для реконструкції 
еволюції рельєфу, розвитку структурно-тектонічних одиниць в різних регіонах 
Карпатської гірськоскладчастої області (Андрієць, 2014). Важливою задачею 
досліджень в Карпатському регіоні є вивчення зв’язків між напружено-деформованим 
станом гірських масивів  і механізмами вогнищ неглибоких  землетрусів малої 
магнітуди, незважаючи на факт недостатньо ї кількості сейсмічних станцій, малої 
сейсмічної активності (Малицький та ін., 2013). Аналізуючи геодинамічний стан 
Закарпатського внутрішнього прогину та протікаючі в ньому сейсмотектонічні процеси 
відмічено взаємозв’язок. Неоднорідність складу порід на геологічних структурах 
викликають певні зміни в їх фізичних характеристиках, які проявляються у 
особливостях варіацій відповідних геофізичних полів. Прослідковується зв'язок 
радіоактивного фону середовища із сучасними горизонтальними рухами в зоні 
Оашського глибинного розлому та проявом сейсмічної активізації Закарпатського 
внутрішнього прогину (Ігнатишин та ін., 2019). Геофізичний моніторинг відмітив 
метеорологічний аспект геодинамічного та сейсмічного стану регіону (Ігнатишин та 
ін., 2019). Показано на зв'язок динамічних характеристик сучасних горизонтальних 
рухів кори та параметрів магнітного поля Землі (Ігнатишин  та ін., 2017, 2019). 
Представлена робота розглядає зв'язок геофізичних полів із екологічно-небезпечними 
процесами в Закарпатті за матеріалами геофізичних спостережень в 2019 році.   

Фактичний матеріал та методологія досліджень. На території Закарпаття 
геофізичні спостереження проводяться з другої половини минулого століття. На 
створеному тут Карпатському геодинамічному полігоні започатковано створення 
пунктів спостережень за геофізичними полями регіону. В 70-80 роках 20 ст. на 
території Закарпатського внутрішнього прогину проводився комплекс геофізичних 
спостережень. На режимних геофізичних станціях та пунктах деформометричних 
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спостережень Відділу сейсмічності Карпатського регіону Інституту геофізики 
ім.С.І. Субботіна НАН України проводяться спостереження змін параметрів 
геодинамічного та сейсмічного станів регіону; досліджуються метеорологічні, 
гідрогеологічні поля; вивчаються варіації параметрів геофізичних полів: магнітного 
поля Землі та електромагнітної емісії (Режимні геофізичні станції «Тросник», 
«Берегове», «Нижнє-Селище», «Брід»), радіоактивного фону середовища 
(РГС «Тросник»). Вимірювання сучасних горизонтальних рухів на пункті 
деформометричних спостережень «Королеве» та їх аналіз дають інформацію про 
характер сучасних рухів кори в зоні Оашського глибинного розлому: характер рухів та 
їх динаміку. Просторово-часовий розподіл місцевої сейсмічності досліджується із 
використання сейсмологічних спостережень в регіоні, оскільки всі геофізичні пункти 
забезпечені цифровими сейсмічними станціями, які дозволяють проводити оперативну 
та термінову обробки місцевих землетрусів. Методика дослідження полягає в побудові 
графіків залежностей зміщень кори, просторово-часового розподілу землетрусів, 
варіації параметрів радіоактивного фону та порівняння їх із динамікою 
сейсмотектонічних процесів в регіоні. 

Отримані результати, їх обговорення.  Проведено дослідження характеру 
сучасних рухів кори в зоні Оашського глибинного розлому за 2019 рік, що 
представлене розширенням порід величиною: +6.5 х10-7, описано просторово-часовий 
розподіл місцевої сейсмічності за досліджуваний період( в досліджуваному регіоні 
зареєстровано 116 місцевих землетрусів). На режимній геофізичні станції «Тросник» з 
середини 2019 року поряд із вимірюванням бета-випромінювання проводиться 
спостереження за гама-випромінюванням. Досліджено варіації параметрів 
радіоактивного фону середовища помісячно, порівняно із рухами кори, їх динамікою. 
Середнє значення бета-випромінювання за 2019 рік становить: 0.016 мР/год. Аналіз 
середньомісячних величин радіоактивного фону середовища за 2019 рік вказує на його 
зростання з періодом 3-5 місяців. В місячному діапазоні сейсмічність має 3 максимуми, 
радіоактивний фон за 2019 рік має 3 максимуми: максимуми радіоактивного фону 
знаходяться попередньо відносно максимумів сейсмічності. В річному діапазоні 
спостереження радіоактивного фону середовища за 2019 рік відмічено аномальні 
величини на початку та середині року, які співпадають із інтервалами часу, коли 
відмічають інтенсивні рухи земної кори. Вивчено зв'язок просторово-часового 
розподілу місцевої сейсмічності  та рухів кори із радіоактивним фоном середовища 
(рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Рухи кори (крива червоного кольору), сейсмічність регіону (діаграма 
зеленого кольору), радіоактивний фон (крива синього кольору) за 2019 рік. 
Закарпатський внутрішній прогин 
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Активність сейсмічного стану проявлена в періоди інтенсивних рухів земної кори 
та аномальних величин бета випромінювання радіоактивного фону середовища. В 
одних часових інтервалах аномалії радіоактивного фону передують сейсмічності 
регіону в інших – супроводжують сейсмічність, яка може збільшити радіоактивний фон 
за рахунок сейсмічних рухів кори. Таким чином, дослідження варіацій параметрів 
радіоактивного фону середовища відкриває можливості вивчення впливу 
сейсмотектонічних процесів на зміни параметрів геофізичних полів. Взаємозв'язки  
полів геодинамічного стану допоможуть у вирішенні задач пов’язаних із проблемами 
екологічного стану регіону. 

Висновки. Сучасні горизонтальні рухи в зоні Оашського глибинного розлому за 
2019 рік представляють собою розширення порід величиною: +6.5х10-7. Інтенсивні 
рухи кори викликають зміну фізичних властивостей порід, які представлені 
аномальними величинами параметрів геофізичних полів, зокрема радіоактивного фону 
середовища. Сейсмічність Закарпатського внутрішнього прогину за 2019 рік 
представлена 116 місцевими землетрусами, проте за тривалий період починаючи із 
2015 року не відмічено жодного відчутного місцевого землетрусу. Аномальні величини 
радіоактивного фону відмічені в періоди інтенсивних горизонтальних рухів кори. 
Інтервали сейсмічної активності корелюють з інтервалами максимальних значень 
радіоактивного фону середовища. Сейсмічність підвищена в період, який  наступає 
після періоду інтенсивних рухів кори-стиснення кори, аномальних величин 
радіоактивного фону середовища. Активність сейсмічного стану проявлена в періоди 
інтенсивних рухів земної кори та аномальних величин бета випромінювання  
радіоактивного фону середовища. Таким чином, дослідження варіацій параметрів 
радіоактивного фону середовища відкриває можливості вивчення впливу 
сейсмотектонічних процесів на зміни параметрів геофізичних полів. Зв ̕'язки  полів 
геодинамічного стану допоможуть у вирішенні задач екологічного характеру. 
Актуально продовження вивчення радіоактивного фону середовища в інших ділянках 
Закарпаття, яке є сейсмічним регіоном України. 
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КІНЕМАТИЧНІ АСПЕКТИ ГЕОДИНАМІЧНОГО СТАНУ ЗАКАРПАТСЬКОГО 

ВНУТРІШНЬОГО ПРОГИНУ 
 

Ігнатишин В.В., Ігнатишин А.В., Ігнатишин М.Б. 
 

Відділ сейсмічності Карпатського регіону Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна 
НАН України, Львів, e-mail: rgstrs1962@i.ua, sitkomonika@i.ua, sitkobelo@i.ua 

  
Modern horizontal movements of the crust measured on the geological structures of the 
Transcarpathian internal depression, in particular the Berehovo hills and the zone of the 
Oash deep fault, are accompanied by seismic activation of the region.  The obtained results 
of geodynamic and seismological observations were investigated for the relationship 
between each other, the periodicities and intervals of elevated values of the observed 
geophysical fields. The kinematics of crustal movements determines the activity of the 
environment during modern horizontal movements and possible processes in geological 
structures, in particular the Transcarpathian internal depression. Analysis of the monthly 
distribution of seismic activity and the dynamics of crustal movement indicated their 
relationship: intense crustal movements regardless of the sign of movement (compression 
and expansion of rocks) are accompanied by the release of accumulated energy of the 
stress-strain state of rocks.  
 

KINEMATIC ASPECTS OF THE GEODYNAMIC STATE OF THE 
TRANSCARPATHIAN INTERNAL DEPRESSION 

 
Ignatyshyn V.V., Ignatyshyn A.I., Ignatyshyn M.B.  

 
Вступ. Сучасні горизонтальні рухи кори виміряні на геологічних структурах 

Закарпатського внутрішнього прогину, зокрема Берегівського горбогір'я та зони 
Оашського глибинного розлому супроводжуються сейсмічною активізацією регіону. 
На території Закарпаття реєструються землетруси різної магнітуди, в тому числі і 
відчутні місцеві поштовхи, періодичність яких становить 2-6 подій протягом року. 
Геофізичний моніторинг середовища відмітив зв’язки варіацій параметрів геофізичних 
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полів та сейсмотектонічних процесів в регіоні. Виявлено гідрологічні, метеорологічні 
аспекти геодинамічного стану Закарпатського внутрішнього прогину. Дослідження 
рухів кори, просторово-часового розподілу місцевої сейсмічності відмічає особливості 
геологічних процесів на сучасному етапі. За весь період деформометричних 
спостережень в зоні Оашського глибинного розлому (1999-2019) спостерігали 
розширення порід, віковий хід, яких мінявся із року в рік та станвив +10х10-7. 
Відмічено періодичність горизонтальних рухів кори в регіоні: зареєстровано інтервали 
тривалістю 2-3 роки, характерні невеликими швидкостями рухів кори, в тому числі і 
відємними рухами (стисненнями порід). Ці інтервали часу можуть бути періодами 
знакозмінних сучасних горизонтальних рухів. Важливість виділення таких періодів 
знакозмінних процесів полягає в тому, що вони супроводжуються підвищеннями 
сейсмічної активізації регіону. Також за результатами попередніх досліджень в 
Закарпатському внутрішньому прогині відмічено інтервали інтенсивних рухів кори, що 
супроводжуються проявом відчутньої місцевої сейсмічності. Виявлення аномалій 
геодинамічного стану в регіоні актуальне для вирішення екологічних проблем краю, які 
можуть бути викликаними підземними поштовхами та їх наслідками для населення. 

Аналіз попередніх досліджень, формулювання проблеми та актуальність її 
вирішення. Актуальність вивчення геодинамічного стану регіону викликана їх 
зв’язком із сейсмотектонічними процесами, зокрема в Закарпатському внутрішньому 
прогині. Визначено швидкості головних осей деформацій земної кори, відмічено 
значення максимального зсуву на територіях  навколо Українських Карпат (Марченко 
та ін., 2019). Проведений просторово-часовий аналіз горизонтальних деформацій та 
сейсмічності на території Карпато-Балканського регіону, дозволив побудувати карти 
розподілу швидкостей дилатацій, які проявляються у зонах субдукції (Tretyak, Brusak, 
2019). Аналіз інформації про геодинамічну і сейсмотектонічну ситуацію дозволяє 
встановити зони, в яких можуть виникати місцеві землетруси (Kuplovskyi, 2020). 
Відмічено взаємозв’язки між структурно-тектонічними характеристиками будови 
центральної частини Закарпатського прогину, сучасною геодинамікою фундаменту 
регіону та особливостями поширення сейсмічних хвиль, формування вогнищ 
землетрусів (Kuplovskyi, 2020). Деформометричні спостереження в Закарпатському 
внутрішньому прогині проводяться з 80–х років минулого століття на 
деформометричній станції «Берегове-1» (с. Мужієве, Берегівський район, Закарпатська 
область); «Берегове-2» (м. Берегове). З 1999 року деформометричні спостереження 
проводяться на пункті деформометричних спостережень «Королеве» (смт Королеве, 
Виноградівський район, Закарпатська область). За результатми спостережень визначено 
характер сучасних горизонтальних рухів кори – загальне розширення порід. Відмічено 
зв'язок сейсмотектонічних процесів в Закарпатському внутрішньому прогині-інтервали 
інтенсивних рухів супроводжуються підвищеною місцевою сейсмічністю (Ігнатишин  
та ін., 2019). Проведено вивчення зв’язку варіацій параметрів геофізичних полів, 
зокрема магнітного поля Землі, радіоактивного фону, електромагнітної емісії в регіоні 
та сейсмотектонічних процесів, відмічено їх особливості (Ігнатишин  та ін., 2019). 
Актуальність проведення досліджень сейсмонебезпечних явищ в регіоні викликана, 
зокрема відсутністю тривалого періоду відчутних місцевих землетрусів. 

Фактичний матеріал та методологія досліджень. Для вивчення зв’язку 
геодинамічного та сейсмічного стану регіону було використано результати моніторингу 
геофізичних процесів на режимній геофізичній станції «Тросник», сучасних 
горизонтальних рухів кори в зоні Оашського глибинного розлому на пункті 
деформометричних спостережень «Королеве» Відділу сейсмічності Карпатського 
регіону Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України за 2019 рік. Інформацію 
про місцеві землетруси отримано в результаті інтерпретації сейсмологічних 
спостережень на території Закарпатського внутрішнього прогину, побудовано 
просторово-часовий розподіл місцевої сейсмічності. Для розуміннія протікаючих 
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геофізичних явищ, розраховано параметри сучасних горизонтальних рухів кори, їх 
кінематичних характеристик: швидкостей зміщень точок земної поверхні та прискорень 
горизонтальних рухів в добовому та місячному діапазонах. Отримані результати 
геодинамічних та сейсмологічних спостережень досліджували на предмет 
взаємозв’язку між собою. 

Отримані результати, їх обговорення. Характер сучасних горизонтальних рухів 
кори за 2019 рік представлений розширеннями порід в зоні Оашського глибинного 
розлому величиною +6.5 х10-7. Сейсмічними станціями, розташованими в Закарпатті за 
2019 рік зареєстровано 116 місцевих землетрусів, відчутних місцевих землетрусів за 
період 2015-2019 рр. не відмічено. Розраховано місячні величини параметрів 
геомеханічних рухів в зоні Оашського глибинного розлому. Представлено часовий 
розподіл прискорення рухів кори в 2019 році в зоні Оашського глибинного розлому. 
Аномальні рухи охоплюють період від березня до серпня 2019 року. Досліджено 
просторово-часовий розподіл місцевої сейсмічності та варіації прискорення сучасних 
горизонтальних рухів кори за 2019 рік (рисунок 1). Порівняння кривих залежностей 
місячних величин прискорення рухів кори в зоні Оашського глибинного розлому та 
просторово-часового розподілу місцевої сейсмічності за 2019 рік відмітило особливості  
сейсмотектонічних процесів в регіоні: сейсмічність активізується  після динамічних 
рухів кори як при стисненні так і при розширенні порід. Інтервали аномальних величин 
прискорень рухів кори супроводжуються сейсмічною активізацією регіону. Середня 
величина прискорення рухів за рік становить: +5.65 нстр/добу 2. 

 

 
Рисунок 1. Прискорення рухів (діаграма чорного кольору) та місцева сейсмічність 
(діаграма сірого кольору) в зоні Оашського глибинного розлому за січень-листопад. 
2019 року 
          

Розглянуто просторово-часовий розподіл місцевої сейсмічності та варіації 
параметрів кінематичних характеристик сучасних горизонтальних рухів кори в зоні 
Оашського глибинного розлому за 2019 рік в добовому діапазоні (рисунок 2).  

Відмічено підвищення частоти прояву місцевої сейсмічності в інтервалах 
аномальних величин прискорень рухів кори. Кінематика рухів кори визначає активність 
середовища при сучасних горизонтальних рухах та можливі процеси в геологічних 
структурах, зокрема Закарпатського внутрішнього прогину. Слід відмітити, що 
кореляції періодів аномальних рухів кори та активізації сейсмічності регіону 
відмічалися при реєстрації відчутних місцевих землетрусів. Характер динаміки рухів 
кори безпосередньо зв’язаний з процесами накопичення та вивільнення енергії 
пружного-деформованого стану порід. Енергетика землетрусів залежить від величини 
рухів кори, зокрема горизонтальних, від амплітуди швидких зміщень, їх кінематичних 
параметрів.   
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Рисунок 2. Варіації прискорення рухів кори (лінія сірого кольору) та сейсмічність 
регіону в Закарпатському внутрішньому прогині за 2019 рік (лінія чорного кольору) 
 

Висновки. Сейсмічність регіону та аномальні величини динамічних 
характеристик лежать в одному часовому інтервалі. Аналіз місячного розподілу 
сейсмічної активності та динаміки руху кори вказали на їх зв'язок: інтенсивні рухи кори  
незалежно від знаку руху (стиснення та розширення порід) супроводжуються 
вивільненням акумульованої енергії напружено-деформованого стану порід. 
Характеристики кінематики рухів кори в періоди реєстрації відчутних місцевих 
землетрусів відрізняються від варіацій швидкостей та прискорення рухів кори в періоди 
сейсмічної активності середовища, коли відбуваються слабкі відносно енергетичного 
класу землетруси. Амплітуди кінематики геомеханічних рухів залежать від потужності 
сейсмогенеруючих процесів в сейсмонебезпечних районах Закарпатського 
внутрішнього прогину. Відмічено тривалий період відсутності відчутних місцевих 
землетрусів в регіоні, що відмічений періодичними сейсмотектонічними процесами. В 
2019 році місцевих землетрусів відбулося менше ніж за минулі роки, причому 
відмічається тенденція зменшення кількості та енергії місцевих землетрусів. Актуально 
дослідження інших сейсмонебезпечних територій регіону. 
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In this paper, authors attempted to correlate the results of lithofacial and hydrogeobaric 
studies  to clarify the promising areas for the search of hydrocarbons. Features of 
carbonate sedimentation determine the reservoir properties of Upper Jurassic sediments in 
Ukrainian Precarpathians. Hydrobaric zonality is represented by the diagrammatic map of 
formation pressures consolidated to the absolute mark of -2000 m. Based on the analysis of 
the hydrogeobaric conditions of the Upper Jurassic carbonate complex, the local 
hydrobarominima with which most of the gas deposit are associated have been determined. 
Areas of hydrobaromaxima trace transverse faults. Unloading areas (promising in terms of 
searching for new deposits) are characterized by local piezominimums against the 
background of regional hydrobaric fields. 

 
HYDROGEOBARIC AND LITHOFACIAL CONDITIONS OF THE UPPER 
JURASSIC SEDIMENTS IN ASPECTS OF THE OIL&GAS PROSPECTING 
(NORTHWESTERN PART OF THE OUTER ZONE OF THE CARPATHIAN 

FOREDEEP) 
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Kolodiy I.V., Anikeyeva O.V. 
 

Вступ. Передкарпатський прогин здавна відомий як нафтогазоносний регіон. 
Одним з горизонтів, з яким пов‘язані поклади вуглеводнів, є відклади верхньої юри. На 
території Українського Передкарпаття вони представлені потужним карбонатним 
комплексом, який є частиною рифового поясу, що простягався територією сучасної 
Європи, через захід і південь України, та продовжувався на Кавказ. З верхньоюрськими 
карбонатними відкладами пов‘язані численні родовища вуглеводнів на Близькому 
Сході, Кавказі, Середній Азії, в Україні, а також перспективи відкриття нових родовищ, 
зокрема в автохтонних частинах складчасто-насувних споруд. 

Мета та актуальність досліджень. Перспективність нафтогазоносності 
верхньоюрських карбонатних відкладів, зокрема у піднасувній частині Карпат, 
зумовлюють актуальність досліджень, а особливості карбонатної седиментації, складна 
внутрішня будова карбонатних товщ, а також їх подальша геологічна історія, зокрема 
вплив тектонічних факторів, потребують максимальної деталізації та комплексного 
підходу. Дослідження гідрогеобаричних умов дає можливість визначити умови 
формування та збереження покладів вуглеводнів. У даній роботі зроблена спроба 
скорелювати результати літолого-фаціальних і седиментологічних та гідрогеобаричних 
досліджень з метою уточнення перспективних ділянок для пошуків вуглеводнів.  

Геологічна ситуація. У структурно-тектонічному плані район поширення 
юрських відкладів охоплює фундамент Більче-Волицької (Зовнішньої) зони 
Передкарпатського прогину та прилеглу окраїну Східноєвропейської платформи 
(Стрийський юрський прогин за В.В. Глушком). Відклади нижньої та середньої юри 
представлені переважно теригенними породами, а верхньоюрські – потужним 
карбонатним комплексом, формування якого зумовлено біогермними спорудами, 
поширення та склад яких змінювались впродовж пізньої юри. Відклади верхньої юри–
беріасу являють собою латеральні ряди рифогенних фацій на трьох стратиграфічних 
рівнях – передрифові, рифові та зарифові утворення оксфорду, кімериджу та титону–
беріасу. Лагунно-евапоритові утворення присутні лише на рівні нижнього кімериджу. 
Основні рифові споруди приурочені до крайової частини платформи – зони між 
Городоцьким та Судово-Вишнянським регіональними розломами. Їх склад, будова та 
поширення змінювались впродовж пізньої юри залежно від тектонічної обстановки та 
евстатичних змін. В оксфорді зона рифобудування простягалась субмеридіально, в 
подальшому вона поступово зміщувалась на захід, у сторону відкритого моря, і набула 
простягання з північ-північного заходу на південь-південний схід (рис. 1). Заглиблена 
передрифова зона знаходилась на заході, мілководна зарифова – на сході. Верхня 
частина верхньоюрських відкладів значно еродована, з проявами карсту, перекрита 
утвореннями крейди або міоцену. Східною межею сучасного поширення верхньої юри 
у Передкарпатті є Краковецький розлом. Усі фаціальні зони розкриті бурінням лише у 
північно-західній частині прогину (від кордону з Польщею до долини р. Стрий).  

Для рифогенних карбонатних порід характерний типовий розподіл фацій, відомий 
як схема розподілу стандартних фаціальних поясів (Уилсон, 1980), притаманний 
різновіковим відкладам, і чітка залежність речовинного та органічного складу, 
структурних та текстурних особливостей від фаціальної належності. Від цього залежать 
і вторинні зміни, які власне і зумовлюють колекторські властивості карбонатних порід. 
Рифова фація – це органогенні і органогенно-уламкові вапняки, передрифова – вапняки, 
вапнякові брекчії, мергелі, аргіліти, алевроліти, зарифова – органогенно-уламкові 
вапняки і доломіти, лагунна – доломіти і евапорити. За новою стратиграфічною схемою 
(Стратиграфія..., 2013), кожна фація виділена у окрему світу.  

Найперспективнішими для пошуків вуглеводнів є рифові та зарифові відклади 
кімериджу–титону, а також відклади дрібних зарифових біогермів титону–беріасу 
(Жабіна, Анікеєва, 2015). Їх колекторські властивості зумовлені тріщинуватістю та 
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вторинною доломітизацією, що підвищило пористість та проникність порід. Для 
рифових та біогермних відкладів характерна відкрита велика пористість внаслідок 
вилуговування органічних решток. Нерівномірно розмита, з проявами карсту, покрівля 
бар‘єрного рифу титон–беріасу перекрита переважно ангідритами міоцену, які є 
потенційною покришкою для пасток вуглеводнів. Передрифові відклади також 
перспективні для пошуків вуглеводнів завдяки структурним особливостям – вони 
представлені тріщинуватою товщею вапняків, вапнякових брекчій, аргілітів, 
алевролітів, з валунами та глибами рифових вапняків. Оскільки відклади верхньої юри 
у значній частині перекриті насувними структурами Карпат, то це могло зумовити 
утворення скупчень вуглеводнів у верхній частині піднасуву. 

Гідрогеобаричні умови. Для з’ясування гідрогеобаричних умов верхньоюрських 
відкладів північно-західної частини Зовнішньої зони Передкарпатського прогину 
використано понад 20 вимірювань початкових тисків пластових вод на глибинах 1200-
3300 м на родовищах (Коханівське, Вижомля, Нікловичі, Новосілка, Рудки, Грушів, 
Північні Меденичі, Мала Горожанка, Летнянське). Пластові тиски водоносних об’єктів 
коливаються в інтервалі 5,9–35,8 МПа (св. 19-Лт, гл. 2177 м–св. 8-Гш, гл. 3307 м). 

Для порівнання пластових тисків нами була використана методика А.І.Силіна-
Бекчуріна (Силин-Бекчурин, 1965), і запропоноване ним рівнання : 

PгирzhH z 10
2

)(
+

+
+=

γγ
γ , де 

Н – напір води, м; h – глибина об’єкта вимірювання; м; γ- густина води у 
свердловині, кг/м3; z – віддаль між об’єктом вимірювання і умовною площиною 
порівнання“z” з густиною води на ній γz, м; Pгир – тиск на гирлі свердловини, Па (для 
свердловин, що переливають). Для отримання гідрогеобаричних даних напори 
пластових вод були перемножені на густини вод в межах відповідних інтервалів 
перфорації свердловин. 

Розподіл пластових тисків залежить від природи і тривалості дії барогенних 
факторів з одного боку і факторів, що ведуть до їх перерозподілу – з іншого. Встановлено  
(Карпатська..., 2004), що аномально низькі коефіцієнти гідростатичності (0,4-0,7) 
притаманні Летнянському газовому родовищу, зумовлені впливом активної 
експлуатації сусідніх родовищ, та св. 4-Новосілки (0,5). 

Зроблений висновок про належність всіх відомих родовищ Зовнішньої зони до 
єдиної гідродинамічної системи, тому зміни, що відбувались в процесі розробки 
найбільших родовищ (Угерського, Більче-Волицького, Рудківського) були відчутні в 
покладах, відкритих пізніше. 

Регіональні гідробаричні вектори верхньоюрського водоносного горизонту 
спрямовані зі сторони Західно- та Східноєвропейської платформ у напрямку піднасуву 
Внутрішньої зони Передкарпатського прогину. Локальні гідробаричні вектори 
обумовлені зростанням пластових тисків у напрямку до поперечних розломів. 
Гідробарична зональність охарактеризована схематичною картою зведених до 
абсолютної відмітки -2000 м пластових тисків верхньоюрського водоносного 
горизонту. Приведені тиски спадають від 22,5 до 13,6 МПа (див. рис. 1).  
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Рисунок 1. Схематична літофаціальна карта та розподіл пластових тисків 
верхньоюрських відкладів північно-західної частини Передкарпатського прогину. 
Пластові тиски зведені до відмітки -2000 м. 
Умовні позначення:1–3 – насувні структури Карпат, 4 – регіональні розломи (Кр –
Краковецький, СВ – Судововишнянський, Гр – Городоцький), 5 – поперечні розломи, 6–
12 – фаціальні зони (6 – передрифова фація; 7–14 – рифові фації: 7 – біогерми 
оксфорду; 8 – біогерми кімериджу; 9 – бар'єрний риф титону-беріасу; 10 – зарифові 
біогерми титону; 11 – зарифові фації; 12 – лагунна фація кімериджу), 13, 14 – границі 
фаціальних зон, 15 – площі буріння; 16 – свердловини (у чисельнику – назва свердловини, 
у знаменнику – пластові тиски, МПа, 17– ізобари, МПа, 18 – регіональні гідробаричні 
вектори, 19 – локальні гідробаричні вектори, 20 – вектори елізійної водонапірної 
системи. 
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Згідно попередніх гідродинамічних досліджень (Новосилецкий, 1975, Гарасимчук, 
2010) у межах глибоко занурених структур Зовнішньої зони Передкарпатського 
прогину встановлено існування елізійної водонапірної системи, гідробаричні вектори у 
якій спрямовані у сторону Східноєвропейської платформи (див. рис. 1). Поклади 
газових родовищ, згідно цих досліджень, локалізуються у регіональній смузі 
гідробаричного зрівноваження. 

Висновки.  
Особливості карбонатного осадконагромадження зумовлюють розподіл літофацій 

та колекторські властивості порід верхньої юри Передкарпатського прогину.  
На основі аналізу гідрогеобаричних умов верхньоюрського водоносного 

комплексу визначені локальні баромінімуми, з якими пов’язана більшість газових 
покладів. Ділянки баромаксимумів трасують поперечні розломи. Площі розвантаження 
(перспективні у плані пошуків нових покладів) характеризуються локальними 
п’єзомінімумами на тлі регіональних гідробаричних полів. 

В межах північно-західної частини зони доволі чітко проявляються локальні 
гідробаричні вектори, обумовлені зростанням пластових тисків у напрямках до 
поперечних тектонічних порушень. 

Встановлено чітку пов'язаність окремих рифогенних споруд (Рудківська та 
Летнянська структури) з ділянками п’єзомінімумів, що може вказувати на механізм 
вторинної латеральної міграції водо-вуглеводневих флюїдів та заповнення 
високопористих органогенних колекторів. 
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In 2020 the authors continue geological survey on the Graham Coast of the Antarctic 
Peninsula. Studied area covered the west coast of the Kiev Peninsula from Girard Bay to 
Collins Bay, the most of the islands of the Wilhelm Archipelago, the south coast of 
Beascochea Bay and Lahille island. The main goal was to study the stratified volcanic and 
terrigenous formations of the region. Areas of distribution, bedding conditions and 
lithology were studied for three main lithostratigraphic unites namely for Lahille Island 
Terrigenous Formation (P-T), Kiev Peninsula Volcanic Formation (J), Argentine Island 
Volcanic Formation (J-K). 
 

GEOLOGICAL INVESTIGATIONS IN UKRAINIAN ANTARCTIC STATION 
“AKADEMIK VERNADSKY” REGION IN 2020 YEAR 

 
Mytrokhyn O.V., Bakhmutov V.G. 

 
Вступ. ННІ «Інститут геології» Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка та Інститут геофізики ім.Субботіна НАН України в черговий раз 
прийняли участь в Антарктичних дослідженнях. Автори публікації увійшли до складу 
сезонного загону 25-ї Української антарктичної експедиції (УАЕ) для виконання 
польових геологічних досліджень. Роботи проводилися під егідою Національного 
антарктичного наукового центру України в рамках Державної цільової науково-
технічної програми проведення досліджень у Антарктиці на 2011-2020 рр. Геолого-
геофізичні дослідження, які спрямовані на вивчення геологічної будови Західної 
Антарктики та оцінки її мінерально-ресурсного потенціалу, традиційно посідають 
ключове місце серед завдань та заходів зазначеної Програми. Головною метою 
польових геологічних досліджень 2020 року було вивчення стратифікованих 
вулканічних та осадових утворень району Української антарктичної станції «Академік 
Вернадський» (УАС) та прилеглої території Антарктичного півострова.  

Досліджувана територія, організація та методологія польових робіт. Польові 
геологічні дослідження району УАС, які виконувались у термін з 9.02.20 по 18.04.20, 
охопили північну частину Берегу Греяма Антарктичного півострова, зокрема:  1) 
півострів Київ від затоки Жирард Бей до затоки Колінс Бей; 2) більшість островів та 
острівних груп архіпелагу Вільгельма; 3) південне узбережжя затоки Біскочі Бей та 
острів Лахіл (рис.1). Постійним місцем базування сезонного загону була житлова 
будівля УАС на о.Галіндез. Для  проведенні багатоденних маршрутів на «мейнленді» 
півострова Київ використовувалися допоміжно-рятівна будівля Расмуссен-Хат, а також 
тимчасові наметові табори на Гайс-Кліф та Бусі-Глетчер. У якості головного 
транспорту при пересуванні в акваторії УАС застосовувались моторні човни "Зодіак". 
Для досягнення найбільш віддалених точок спостереження були задіяні туристичні 
парусно-моторні яхти «Podorange» та «Wind Dancer». Польові роботи включали 
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проведення пішохідних геологічних маршрутів, вивчення опорних точок спостережень, 
документацію відслонень та відбір геологічних зразків. При проведенні досліджень 
автори керувалися методологією геологічної зйомки крупного масштабу (1:50000). За 
увесь час проведено 47 геологічних маршрутів, описано 69 нових точок спостереження,  
виконане ревізійне обстеження 11 попередніх точок спостереження, відібрано 150 
геологічних зразків. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Оглядова геологічна карта району УАС: 1 – гранітоїди та діорити; 2 – 
габроїдний комплекс Архіпелагу Вільгельма; 3 – вулканогенна товща Аргентинських 
островів; 4 – вулканогенна товща півострова Київ; 5 – теригенна товща острова 
Лахіл; 6 – корінні виходи неідентифікованих гірських порід. У якості основи 
застосовано Geological map of British Antarctic Territory 1:500000 (1981), яку було 
модифіковано та доповнено авторськими даними. Легенда складена відповідно до 
розробленої авторами Стратиграфічної схеми дочетвертинних утворень району УАС 
(Митрохин та Бахмутов, 2019) 

 
Основні результати та висновки. З’ясування умов залягання та літологічних 

особливостей теригенної товщі острова Лахіл (ТТЛ). Продовжуючи дослідження 
розпочаті у 2019 році (Mytrokhyn and Bakhmutov, 2019), автори здійснили ще одну 
висадку на північно-східному узбережжі о.Лахіл, де відслонюються найдавніші 
стратифіковані утворення району УАС (рис.1). З’ясовано, що в місці висадки розріз 
ТТЛ складається з трьох пачок пісковиків, потужністю 20-25 м кожна, що 
перемежовуються пачками дрібношаруватих глинясто-алевролітових відкладів, 
потужністю до 10 м кожна. Дрібна шаруватість відкладів ТТЛ має ритмічно-
градаційний характер, залягає субвертикально з північно-східним простяганням – 
Апр=20о. Літологічні особливості дозволили з’ясувати відносне положення підошви та 
покрівлі теригенних пластів з нарощуванням розрізу у напрямку з південного сходу на 
північний захід. В північній частині відслонення описувана осадова товща інтрудується 
мафічною дайкою. Її потужність складає 2,6 м, залягання вертикальне з північно-
західним простяганням –  Апр=325о. Візуальне обстеження Tot Island, розташованого 
біля 1 км північніше від описуваної ділянки о.Лахіл, дозволяє припустити наявність 
виходів ТТЛ на його узбережжі. Натомість, обстеження мейнленду на схід від о.Лахіл, 
засвідчили, що на вході у затоку Біскочі починаючи від мису Takaki Promontory аж до 
північно-східних схилів Mount Waugh виходи ТТЛ відсутні. Південне узбережжя 
затоки Біскочі на обстеженій ділянці складається гранітоїдами. Серед них привертають 
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увагу виходи незвичайних рожевих та білих крупнозернистих гранітів, які вперше 
виявлені авторами біля підніжжя Mount Waugh. Раніш літологічно подібні граніти 
зустрічалися лише у вигляді льодовикових валунів на островах Архіпелагу Вільгельма. 
Формаційна приналежність та геологічний вік гранітів Mount Waugh потребують 
подальших лабораторних досліджень. 

З’ясування особливостей розповсюдження, умов залягання та літологічних 
особливостей вулканогенної товщі півострова Київ (ВТПК) виконано як для 
мейнленду Берега  Греяма так і для сусідніх островів архіпелагу Вільгельма. Було 
з’ясовано, що на ділянці мейнленду на схід від затоки Waddington Bay поширеність 
вулканічних порід вочевидь зменшується при віддалені від узбережжя вглиб 
Континенту (рис.2). Натомість, широкого розвитку набувають інтрузивні породи 
плутонічної та гіпабісальної фацій глибинності – граніти, гранодіорити та габро. 
Зокрема, геологічні маршрути в затоці Waddington Bay та на схилах Mount Mill 
засвідчили, що відомі виходи вулканітів в районі Rasmussen Hut обмежуються лише 
невеликою прибережною ділянкою. Далі на схід підніжжя, схили та привершинна 
частина Mount Mill складені гранітоїдами. Причому, в районі Rasmussen Hut ранньо-
крейдяні граніти демонструють інтрузивні співвідношення з вулканітами, тобто за 
віком є молодшими. Сходження на вершину Guys Cliff (545 м), що розташовується на 
відстані більше 3 км на схід від узбережжя, виявило виходи вулканітів (андезитів) лише 
в її привершинній частині. Гіпсометрично нижче вони підселюючись молодшими за 
віком гранітами, що містять ксеноліти андезитів. Ще нижче і аж до самого підніжжя 
залягають гранодіорити. Найбільш віддалена від узбережжя точка спостереження в 
районі скель, що отримали найменування Rusty Rocks, також значною мірою складена 
інтрузивними породами – мікрогранітами.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2. Космознімок GoogleEarth з фактичними матеріалами геологічної зйомки  
району затоки Waddington Bay та льодовика Bussey Glacier  

 
Маршрут вздовж західного узбережжя та гребеневої частини о.Ховгаард також 

засвідчив широкий розвиток тут глибинних інтрузивних порід – гранодіоритів, діоритів 
та габроїдів. Серед габроїдів вперше знайдені різновиди з ефектною орбікулярною 
структурою. Вочевидь, виходи вулканітів, які виявлені попередниками на північно-
східному узбережжі цього острова, обмежені лише цією невеликою ділянкою. 
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Сходження по північно-західному схилу г.Вендел-Пік на о.Бус показало, що до 
абсолютної відмітки 430 м ця частина острова складається діоритами. Питання їх 
геологічних співвідношень з вулканітами, розповсюдженими вздовж східного 
узбережжя о.Бус, залишилося відкритим. Обстеження трьох найбільших островів 
Данеброг, а також найбільш південного острова з групи Рока, які досі лишалися 
абсолютно невивченими у геологічному відношенні, продемонструвало відсутність тут 
стратифікованих утворень. Виявилось, що усі згадані острови сформовані  
інтрузивними породами, серед яких головне місце посідають діорити. 

Уточнення умов залягання та петрографічного складу вулканогенно-осадової 
товщі Аргентинських островів (ВТАО) виконано для двох опорних ділянок на островах 
Галіндез та Іризар, де відслонюється контакт між ефузивною та пірокластичною 
частинами розрізу ВТАО (рис.3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3. Геологічна карта Аргентинських островів. В якості основи застосована 
геологічна карта з роботи (Elliot, 1964), яка була уточнена та доповнена авторськими 
даними 
 

На о.Галіндез пірокластичні утворення, які представлені лапілевими туфами та 
пірокластичними брекчіями, формують усю центральну та східну частини острова. 
Ефузивними ж породами андезитового складу, сформований лише мис Марина-Поінт. 
Область контакту виявляється східніше вузенького перешийку, що поєднує Марина-
Поінт з більшою частиною острова. Але ця область перетинається кількома розривними 
порушеннями, які ускладнюють визначення геологічних співвідношень. Фактично, на 
схід від згадуваного перешийку спостерігається чергування ділянок, що складаються 
андезитовими лавами або лапілевими туфами. Межі між ними зазвичай порушені 
зонами катаклазитів. Тим не менше, одна ділянка дає уявлення про первісні 
стратиграфічні співвідношення. Так біля північного узбережжя протоки Стела Крик в 
межах невеликого корінного виходу спостерігається контакт андезитів з 
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вулканоміктними конгломератами. Андезити представлені звичайним для мису Маріна-
Поінт петрографічним різновидом. Конгломерат складений обкатаними уламками 
вулканітів. Границя між конгломератами та андезитами є різкою, відносно рівною, з 
субвертикальним або стрімким падіння у бік андезитів: Апр=120о, Апд=30о, кут падіння 
80-90о. Будь які приконтактові зміни в андезитах візуально не виявляються. У 
конгломератах щонайменше частина валунно-галькового матеріалу орієнтуються 
субпаралельно до лінії контакту з андезитами. Це, а також присутність обкатаних 
уламків андезитів у конгломератах дозволяє зробити висновок про те, первісно товща 
конгломератів залягала на еродованій поверхні андезитів.  

Ревізійне обстеження о.Іризар виявило значно меншу розповсюдженість 
андезитових лав, порівняно з зображеною на геологічній карті рис.3. Андезитами 
складена лише північно-східна частина острова, а також зовсім невелика ділянка в його 
південній частині. В усіх інших обстежених місцях відслонюються пірокластичні 
породи. Контакт між ними та андезитовими лавами досліджений в крайній південній 
частині острова. Площина контакту залягає нахилено з падінням на північний схід у бік 
дацитових туфів: Апр=110о, Апд=20о, кут падіння – 75о. Шаруватість у підстилаючий 
товщі базальтоїдних андезитів орієнтується згідно з описуваною площиною контакту. 
Найбільш інформативною є шаруватість біляконтактової області. Спостереження за її 
характером дозволяють зробити висновок про нарощуванні стратиграфічного розрізу у 
напрямку з південного заходу на північний схід. Відповідно, товща дацитових туфів є 
більш молодим стратиграфічним підрозділом по відношенню до базальтоїдних 
андезитів. З боку товщі базальтоїдних андезитів в біляконтактовій області шириною 
біля 50 см спостерігається чергування прошарків темно-сірих андезитових лав з 
прошарками кристалокластичних туфів. Товща дацитових туфів відрізняється від 
підстилаючих андезитів своїм світло-сірим забарвленням, безумовно зумовленим більш 
кислим складом пірокластичного матеріалу. В її нижній частині розвинуті світло-сірі 
тонко-попелові туфи дацитів з щільною афанітовою будовою. Безпосередньо в області 
контакту вони мають тонкошарувату текстуру, що характеризується чергуванням 
прошарків відмінних за тоном забарвлення. Вище по розрізу ця шаруватість спочатку 
зникає але ще далі від підошви в щільній масі туфу починають попадатися пірокласти, 
які мають конфігурацію «ф’ямє». Останні виявляють плоско-паралельну орієнтацію, 
що спрямовується згідно з підстилаючою андезитовою товщею.  

В межах відслонення розташованого в 20-30 м на північний схід від описуваного 
видно, що товща дацитових туфів має потужність не більше 10-15 м. Далі залягають 
неясно-шаруваті лапілеві туфи змішаного андезит-дацитового складу. Серед них 
зустрічаються пласти андезитових лав, а також нечітко-окреслені ділянки 
вулканоміктних уламкових порід. Зазначимо, що осадові породи на острові Іризар 
виявлені вперше. Вони характеризуються дрібно-шаруватою будовою з чергуванням 
невитриманих шарів дрібно- або грубозернистого пісковику, вулканоміктного гравеліту 
або конгломерату. В грубозернистих пісковиках та гравелітах добре помітні окатаність 
та відносне сортування уламкового матеріалу за розміром. Склад уламків є 
поліміктовим. Границі ділянок щаруватих осадових порід окреслити не вдалося.   
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Complex petrographic-mineralogical and paleomagnetic researches of terrigenous-volcanic 
sediments (tuffites) of the Grushkinsky suite of the Volhynia series (upper Vendian, 
Ediacaran) in Podolian (SW Ukraine) are given. The sequence of sediment formation, 
genesis of minerals, secondary mineralogical changes and their connection with the 
formation of various components of the natural remanent magnetization (NRM) are 
established. Hematite of different genesis is responsible for the formation of high-
temperature components of magnetization, and magnetic minerals formed and redeposited 
during epigenetic transformations are responsible for low-temperature components. 

 
COMPLEX PETROGRAPHIC-MINERALOGICAL RESEARCH IN SOLVING 

OF SOME PROBLEMS OF PALEOMAGNETISM 
 

Poliachenko I.B., Pavlov G.G., Belskyy V.M.  
 
Вступ. Палеомагнітні дослідження займають пріоритетну роль при глобальних 

палеотектонiчних реконструкціях. До того ж вони відіграють важливу роль при 
вирішенні деяких задач стратиграфії, геології та геодинаміки серед яких можна назвати 
синхронізацію i кореляцію магматичних явищ, з’ясування умов теплової історії 
метаморфізму, дослідження геодинамічної еволюції окремих літосферних блоків, а 
також палеотектонiчнi реконструкції різних масштабів тощо. 

В основі палеомагнітного методу лежить отримання магнітометричних 
характеристик гірських порід з подальшим виокремленням компонент природної 
залишкової намагніченості (ПЗН), розрахунок напрямків векторів ПЗН та положення 
віртуальних геомагнітних полюсів, які в свою чергу порівнюються з референтними 
кривими траєкторії позірної міграції палеомагнітних полюсів (ТПМП) окремих 
літосферних блоків. Не менш важливою задачею палеомагнетизму є встановлення 
природи залишкової намагніченості, а саме ідентифікація магнітних мінералів – носіїв 
ПЗН. Саме встановлення магнітних мінералів та вторинних мінералогічних змін, які 
відбувалися в процесі еволюції гірської породи, є ключовим для отримання відповіді на 
питання впливу цих змін на набуття гірською породою відповідних компонент ПЗН. 

Метою даної роботи є кореляція петрографічних та мінералогічних змін 
досліджуваної гірської породи, їх зв'язок з геологічними процесами та вплив на 
формування тих чи інших компонент і напрямків векторів ПЗН. 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=56273547600&zone=
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Об’єкт дослідження. Для вирішення поставленої задачі був обраний опорний 
розріз грушківської світи волинської серії венду (едіакарій) Поділля (с. Грушка, 
Вінницька обл.). 

Досліджуваний, в рамках цієї роботи, розріз представлений малопотужною (до 
3м) пачкою континентальних грубоуламкових червоноколірних відкладів, які 
безпосередньо залягають на кристалічному фундаменті. Стратиграфічно, ця частина 
розрізу відповідає горбашівській світі волинської серії Волині (Стратиграфія УРСР, 
1971) і є найдавнішими вендськими відкладами Поділля. 

Методика досліджень. Палеомагнітні дослідження. Однією з основних проблем 
палеомагнетизму венду, є вкрай не стабільна поведінка геомагнітного поля, що 
відображається у палеомагнітних даних. Певна неоднозначність в інтерпретації 
наявних неопротерозойських палеомагнітних даних привела до появи ряду гіпотез 
геодинамічної еволюції літосфери, які потребують більш ретельного дослідження із 
залученням нових надійних палеомагнітних даних. 

Раніше багатьма авторами робилися неодноразові спроби палеомагнітного 
вивчення трапової формації Волині та теригенних вендських відкладів Поділля (Iosifidi 
et al., 2001; Глевасская и др., 2000, 2006; Nawrocki et al., 2004; Iosifidi et al., 2005; 
Elming et al., 2007; Бахмутов и др. 2019). В результаті були отримані надійні 
палеомагнітні визначення, що відображують нестабільну поведінку геомагнітного поля 
у венді. Що стосується вендських теригенних відкладів Поділля, то виникають певні 
ускладнення, пов'язані з їх низькою палеомагнітною інформативністю. Результати цих 
досліджень свідчать про присутність в них мультикомпонентної системи ПЗН, яка 
авторами інтерпретувалася, як прояви вторинних процесів перемагнічування, в більш 
пізні геологічні епохи, вочевидь пов’язаних з набуттям породою вторинної (хімічної) 
ПЗН. 

Тобто, основною задачею авторів даної роботи, був пошук, зв’язку між 
вторинними змінами в породі та створенням в неї багатокомпонентної системи ПЗН. 
Всього для палеомагнітних досліджень було відібрано 50 орієнтованих кернів. Для всієї 
колекції зразків була застосована стандартна процедура палеомагнітних досліджень. За 
результатами було виділено чотири стабільні компоненти ПЗН: CLM-1 – компонента, 
низькотемпературна, виділяється в діапазоні деблокуючих температур 200-360 ° С; 
CLM-2 – компонента, виділяється в тому ж діапазоні температур, що і компонента 
CLM-1 (200-360°С); CMH-компонента, виділяється в діапазоні деблокуючих 
температур 590-630°С; CH-компонента, біполярна високотемпературна, виділяється в 
діапазоні температур 650-700°С. Аналіз деблокуючих температур абсолютно точно 
вказує, що за виникнення високотемпературних компонент відповідає гематит, 
температура Кюрі якого ~675 °С, щодо низькотемпературних компонент не виключено, 
що за їх формування відповідає магнетит (температура Кюрі ~580°С). 

Розраховані віртуальні геомагнітні полюси (ВГП) для всіх виділених компонент 
ПЗН мають досить широкий розкид в географічній системі координат. Координати 
ВГП для двох відносно низькотемпературних компонент розташовуються, відповідно, в 
безпосередній близькості від пермської (CLM-1) і силурійської (CLM-2) частини 
ТПМП для Балтики (Torsvik et al., 2012). Віртуальний геомагнітний полюс, 
розрахований за відносно високотемпературною компонентою (CMH), знаходиться в 
регіоні Карибського басейну, а ВГП для найбільш високотемпературної компоненти 
(СН) знаходиться в східній частині північної Атлантики. 

Петрографо-мінералогічні дослідження. Для детального вивчення складу порід в 
лабораторних умовах було виготовлено два відкриті шліфи та два аншліфи. Шліфи 
досліджували за допомогою оптичного мікроскопа, а також (разом з аншліфами) – 
рентгенівським мікроаналізатором. Рентгенівський мікроаналізатор JCXA -733 (JEOL, 
Японія) з EDS-приставкою допоміг швидко і детально вивчити мінералогічний склад 
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породи та деякі особливості мінералів. Також, для якісного та висококонтрастного 
фотографування було використано можливості електронного мікроскопа JSM-6700F з 
енергодисперсійним (ED) спектрометром JED-2300. Умови зйомки: JSM-6700F - 
прискорювальна напруга 20 кВ, струм зонда 0,6 нА, діаметр зонда 1-2 мкм; JCXA-733 - 
прискорювальна напруга 20 кВ, струм зонда 20 нА, діаметр зонда 3-10 мкм. 

Обговорення результатів дослідження. Досліджувана порода має шоколадно-
буре забарвлення, шарувату будову з чергуванням коричневих та світло-сірих шарів, із 
змінною потужністю, відповідно, 5-10 та 1-2 мм. За гранулометричним складом порода 
вкрай не сортована – від пеліто-алевритової до псефітової. Переважаюча більшість 
уламків представлена кварцом, мікроклін-пертитом, плагіоклазом та фрагментами 
мігматитів. В акцесорних кількостях спостерігаються розщеплені та деформовані луски 
темної слюди, графіту, уламки зерен гранату, зерна циркону, апатиту, монациту, 
рутилу, титаномагнетиту, гематиту, гетиту та гідрогетиту. Цемент породи 
неоднорідний – від залізистого в бурих прошарках та лінзочках до чистого цеолітового 
в сірих шарах. Структура цементу від колоїдогенної лімонітово-глинистої до 
волокнисто-кристалічної цеолітової. Будова цементу матриксна, тип цементу – 
міжзернового виповнення, що вказує на синхронність осадження уламкового і 
цементуючого матеріалу. По площинах нашарування спостерігаються сліди 
міжзернового вилуговування з одночасним заростанням відкритих пор цеолітами, що 
можливо відбувалося на катагенетичному етапі перетворення порід. Відсутність в цих 
площинах залізистих колоїдогенних мінералів (лімоніту) свідчить про відновлення 
заліза до двовалентної форми та виніс його цеолітоутворювальними флюїдами поза 
межі циркуляції цих розчинів. Цим можливо обумовлена асиметрія в розподілі заліза в 
межах сусідніх шарів.  

Уламки кристалічних порід входять у склад жорствяної фракції і, швидше за все, є 
продуктами фізичного руйнування крупнозернистих порід ендербіт-чарнокітової серії з 
ознаками тектонічного руйнування в розломних зонах. Про це свідчить інтенсивний 
катаклаз калішпат-пертиту, тріщинуватість і деформація зерен кварцу та плагіоклазу, 
їхній гранулобластез і рекристалізація тектонічної природи. Нерівна та кутаста форма 
уламків порід і окремих кристалів, відсутність елементів обкатанності зерен свідчить 
про коротку дистанцію (місцевий характер) їхнього переносу, слабкий абразивний 
ефект середовища транспортування, одночасний переніс пелітоморфної маси з 
жорствою та залягання в понижених формах рельєфу, а також циклічність появи 
прошарків з переважанням більш грубої фракції свідчать про короткочасність процесу 
перенесення з частковим розмивом попередніх осадків, що є невід’ємною складовою 
короткочасних потоків площинного змиву, які формують делювіальні відклади. 

Аморфний склоподібний цемент цементує алеврито-піщаний матрикс. У шліфі 
він світло-бурого кольору, насичений рештками та продуктами хімічного розкладання 
польових шпатів, кристалітами не визначеного складу, а також мікроглобулями 
гідроокислів заліза, що можливо утворилися при розкладанні вулканічного попелу в 
процесі діагенезу. Що стосується гематиту, то його рідкісні уламкові зерна з 
відповідними товстотаблитчастими «рваними» обрисами розміром до 0,05 мм 
(поодинокі зерна до 0,2 мм) спостерігаються в матриксі породи разом з 
польовошпатовим та кварцовим алевритом. Вони добре збережені і не затронуті 
вторинними процесами. По пізній тріщинуватості в уламкових мінералах та у породі в 
цілому розвиваються лімонітові плівки, фіксуючи процеси атмосферного вивітрювання 
мікроглобулярного гетиту. 

Високотемпературна компонента (СН) обумовлена гематитом, про, що свідчить 
температура деблокування цієї компоненти (650-700°С). Характер абрисів зерен 
гематиту, свідчить про їхнє алотигенне походження. Враховуючи характер відкладення 
описуваної породи, є маловірогідним факт, що первинна ПЗН, котра відповідає за 
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виникнення цієї компоненти, є орієнтаційною, тобто тією, що утворена за рахунок 
орієнтації магнітних зерен по тогочасному магнітному полю у момент осадження. 
Більш вірогідним сценарієм, є набуття первинної ПЗН у процесі постдетритового 
переорієнтування магнітних часток в умовах водонасиченого осаду з паралельним 
впливом його механічного збудження (Payne and Verosub, 1982) в умовах тектоно-
магматичної активізації регіону, що супроводжувалося траповим магматизмом, як на 
території Поділля (кам’янський час), так і на суміжній території (Волинь) у 
заболотівський-ратнівський час. Про це свідчить і те, що координати ВГП 
високотемпературної СН-компоненти близькі з координатами ВГП отриманих для 
базальтів ратнівської світи волинської серії (Волинські трапи) (Бахмутов и др., 2019), 
які стратиграфічно утворилися значно пізніше. 

Що стосується більш низькотемпературної компоненти (СМН), певно можна 
сказати, що за її виникнення також відповідає гематит (температура деблокування 
знаходиться в діапазоні 590-630 °С, що притаманно гематиту), але проведені 
петрографо-мінералогічні дослідження не дають певної відповіді, яка саме генерація 
гематиту відповідає за утворення цієї компоненти. 

Щодо двох низькотемпературних компонент (СLM-1 та СLM-2), які виділяються 
в діапазоні розмагнічування 200-360 °С, то тут ситуація набуває неоднозначний 
характер. Обидві компоненти виділяються в одному температурному діапазоні, при 
першому розгляді, ніякої системи в розподілі зразків з тією чи іншою компонентною по 
розрізу не спостерігається. Але на основі проведених мінералогічних досліджень та 
більш детального макроскопічного розгляду кожного окремого зразка стає зрозуміло, 
що найвірогідніше, набуття тієї чи іншої компоненти контролюється кількісним 
співвідношенням шарів із залізистим або цеолітовим цементом в кожному зразку. 
Тобто у зразках, на яких виділялася CLM-2 – компонента, переважають шари бурого 
кольору із більшим вмістом залізистого цементу, компонента CLM-1 виникла в зразках, 
в яких збільшується кількість прошарків сірого кольору, що містять цеолітовий цемент. 
Тобто набуття цих компонент контролюється вторинними змінами у породі, які 
проявленні в перерозподілі та новоутворенні магнітних мінералів. Компонента CLM-2 
виникла завдяки магнітним мінералам, утвореним в процесі катагенезу, а компонента 
CLM-1 (більш пізня) утворилася за рахунок часткового виносу та перевідкладення 
магнітних мінералів на стадії більш пізніх перетворень. 

Висновки. 1. За результатами петрографо-мінералогічних досліджень було 
встановлено, що відклади є вкрай несортованими. З урахуванням їх складу, форми 
уламків, характеру вторинних проявів, описаних вище, ця порода може вважатися 
туфітом, що формується переважно з теригенно-уламкового матеріалу, що виник при 
руйнуванні та місцевому перевідкладанні продуктів вивітрювання кристалічних порід 
жорствяно-пеліт-алевритової розмірності з домішкою тонкого попелового матеріалу, 
при розкладі якого формується смектитовий компонент насичений аутигенним гетитом, 
що цементує делювіальний осад. На пізній стадії літогенезу по більш пористих 
прошарках піщано-алевритової розмірності за рахунок циркулюючих по них порових 
розчинів відбувається їх «освітлення» з  виносом заліза та утворенням цеолітового 
цементу волокнистої будови. 

2. Комплексні палеомагнітні і петрографо-мінералогічні дослідження вказують на 
те, що за формування високотемпературної компоненти ПЗН (СН) відповідає 
алотигенний гематит, а сама ПЗН є постдетритовою. СМН-компонента, також 
сформована за рахунок гематиту, можливо вторинної генерації, але остаточні висновки 
можливо буде зробити із залученням додаткових петрографо-мінералогічних 
досліджень. Відносно низькотемпературні ПЗН компоненти (CML-1 та CML-2) 
утворенні за рахунок вторинних перетворень у породі у більш пізні геологічні епохи. 
Вірогідніше, за формування першої та другої низькотемпературних компонент 
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відповідають новоутворені та частково перевідкладені магнітні мінерали на більш 
пізніх стадіях перетворення порід. 

3. Застосований комплексний геофізично–мінерало-петрографічний підхід є 
доволі ефективним інструментом для вирішення ряду важливих задач, не тільки 
палеомагнетизму, а також палеогеографічних реконструкцій, умов седиментогенезу та 
постседиментаційних перетворень осадків та осадових порід у пізньому докембрії. 
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Standard and non-standard approaches to the study of physical and chemical parameters of 
the geological environment should provide a comprehensive system of predictive precision 
criteria for the search for hydrocarbons in the Black Sea. The formation of a system-rank 
model of a geological object within the sea shelf should determine in detail and as 
accurately as possible the place for exploratory drilling in promising areas. The model is a 
system of various geological data related by causal relationships based on the ranking of 
information. The database, which creates the character space, is further used to analyze the 
oil and gas prospects of the north-western shelf of the Black Sea on the basis of data 
integration. 

 
SYSTEM-RANGE GEOLOGICAL MODELS IN THE FORECAST AND SEARCH OF 

HYDROCARBON DEPOSITS 
 

Chepizhko O.V., Kadurin V.M. 
 

Вступ. Комплексне управління морським природокористуванням має включати в 
себе чотири провідні напрямки: 1) системні відносини та взаємозалежність між 
основними елементами техногенно-геологічної системи (ТГС): дна та узбережжя, 
водної товщі, технічними спорудами із системою управління; 2) управлінські дії 
повинні плануватися та реалізовуватися в контексті довготривалої стратегії розвитку; 
3) відносини між різними природокористувачами та пов'язані з ними соціально-
екологічні інтереси та цілі повинні розглядатися спільно; 4) раціональне 
надрокористування в акваторії моря має формуватися на розумінні протиріч між 
освоєнням ресурсів і необхідністю збереження на цій території природних еколого-
геологічних умов. Концепція комплексного управління морським 
природокористуванням заснована на досягненні керованості всіма процесами, що має 
відношення до даної морської ТГС та до прибережної зони. ТГС забезпечує збір 
інформації за основними параметрами як критеріями, що характеризують геологічного 
середовища, її аналіз і формування моделі прогнозу, виділяючи перспективні ділянки 
для пошуку і розвідки родовищ нафти і газу на морі з високим ступенем достовірності 
(Самсонов та ін., 2001; Чепіжко та ін., 2010; Chepizhko et. al., 2017). 

Проблема та актуальність її вирішення. Прогноз і особливо пошуки 
вуглеводневих покладів, що завжди відносилися до  найбільш складних завдань, далеко 
не завжди призводить до однозначних рішень. Для вуглеводневих покладів в морях це 
відноситься ще в більшій мірі. Для вирішення цієї проблеми зазвичай застосовується 
метод комплексування різних методик. Це дає свої результати, але далеко не завжди 
позитивні.  

Актуальним і важливим є впровадження довгочасних кількісних прогнозів, 
стандартних і нестандартних підходів дослідження фізичних та хімічних  параметрів 
середовища з метою створити комплексну систему прогнозних прецизійних критеріїв 
пошуків вуглеводнів в Чорному морі. Ці критерії мають різну чутливість до об’єкту 
(покладів вуглеводнів) і тому є рангованими (розподілених по рівнях). Перспектива 
формування моделі еволюції глибинних флюїдів дозволить саме в її рамках з’ясувати 
головні чинники міграції, трансформації, диференціації та акумуляції флюїдів стосовно 
процесів утворення покладів вуглеводнів в осадовому чохлі дна Чорного моря. 

Разом з тим в останні роки активізували свої геолого-розвідувальні роботи такі 
прибережні країни як Румунія, Болгарія і Туреччина. При цьому і Румунія і Болгарія 
виробляють видобуток вуглеводнів на суміжних, а іноді і суперечках ділянках шельфу 
Чорного моря. Особливий інтерес в цьому відношенні представляє заяву Президента 
Туреччини Реджепа Тайіп Ердогана Він повідомив що на структурі Тунець-1 в 



MinGeoIntegration XXI – 2020 

2325 вересня 2020 р., Київ, Україна 

 

264

глибоководній частині Чорного моря (глибина 2100 м) відкрито родовище природного 
газу в обсязі 320 млрд куб метрів (Daily Sabah., 2020)  

В даний час на балансі ДАТ «Чорноморнафтогаз» знаходиться 17 родовищ, з яких 
11 газових, 4 газоконденсатних і 2 нафтових. Сумарні запаси всіх родовищ сьогодні 
становлять: по природному газу − 58,56 млрд куб. м, по газовому конденсату − тисяча 
двісті тридцять один тис тонн, по нафті − 2530 тис тонн. 100% акцій 
«Чорноморнафтогазу» знаходяться в управлінні НАК «Нафтогаз України» (Михайлов 
та ін., 2014; Нефтегаз-бюлет, 2017). 

Матеріали та методи досліджень. У межах акваторії дослідження основні 
характеристики ТГС / геологічного середовища залежать від значної кількості 
факторів, які складно контролюються і мало інформативні. Але при приведенні до 
середнього в масштабах геологічних структур вони можуть служити ознаками, за 
якими з’являється можливість як адекватного вирішення завдання пошуку родовищ 
корисних копалин, оцінки сучасного стану геологічного середовища, так і формування 
довгострокових прогнозів по ресурсам та екології об'єкта (Чепіжко, 2010; Chepizhko et. 
al., 2017). 

Стаття підготовлена на матеріалі досліджень за державною бюджетною темою 
НДДКР «Розробка прогнозних критеріїв пошуків покладів вуглеводнів в Чорному морі 
на  засадах теорії флюїдогенезу» − ID: 73802 2020-01-22 17:53:07 (2651-700). Базовими 
матеріалами є результати досліджень, отриманих під час проведення останніх рейсів 
НДС «Іскатєль». Використовувались фондові матеріали виробничих геологічних 
організацій.  

Принципи та методологія пошуків і розвідки з оцінкою еколого-геологічного 
стану природного середовища засновані на системному підході до збору інформації, її 
аналізу за окремими компонентами і методикою інтегральної оцінки. Формування 
системно-рангової моделі геологічного об'єкта в рамках шельфу моря має детально і 
максимально достовірно визначити ділянки постановки розвідувального буріння на 
перспективних площах. 

При підготовці статті використовувалися як загальнонаукові, так і спеціалізовані 
методи. До загальнонаукових автори відносять: метод аналізу і синтезу інформації, 
метод рангової кореляції інформації на основі експертних оцінок. До спеціальних 
методів віднесено: метод інтерпретації тимчасових сейсмічних розрізів, метод газово-
геохімічної зйомки донних відкладень та мінералогічний, рентгено-структурний, 
термобарогеохімічний, мікропалеонтологічний методи, експертний аналіз. 

Отримані результати, їх аналіз і обговорення. Авторами викладена пропозиція 
перейти від комплексування до формування системно-рангових геологічних моделей. 
Така модель являє собою систему різних геологічних даних, пов'язаних причинно-
наслідковими зв'язками на основі рангової деталізації інформації (Боженюк, 2015; 
Желтов, 1975; Чепіжко та ін. 2010). Новизна підходу полягає саме в векторності і 
ранговості інтерпретації інформації. 

В основу векторної задачі системного моделювання може бути прийнята 
запропонована нами направлена інтерпретація критеріїв в напрямку визначення 
варіанту рішення, що забезпечує якість інтерпретації в просторі обраних критеріїв. 

Векторність (вектор як спрямовані дії в певній системі координат) визначається 
регіональною деталізацією інформації від дрібномасштабних об'єктів до більш 
великомасштабних. Пропонується такі ранги: перший − сейсмічні дані в межах об’єкту, 
отримані методом глибинного сейсмічного зондування, виявлення перспективних 
геофізичних структур дна моря; другий − параметри тектоно-геодинамічних структур, 
рельєф дна; третій − основні характеристики відкладів осадового чохла і порід 
фундаменту ложа моря. Ці ранги можна віднести до прогнозних критеріїв. Наступні три 
ранги можна віднести до пошукових ознак: четвертий − геохімічні характеристики за 
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проведення газометричної зйомки на перспективних площах; п’ятий − параметри 
мінералогічних комплексів і флюїдних включень у мінеральних новоутвореннях; 
шостий − значення розподілу мейобентосу на локально-виділених ділянках 
меобентосних біоценозів, найбільш чутливих до газових еманація. 

Особливістю такої моделі є те, що інформація може збиратися або добуватися в 
будь-якій послідовності як за площею, так і в часі. Найважливішим системним 
показником залишається послідовна порангова інтерпретація інформації. Саме це 
дозволить в рамках детальності інформації конкретизувати ділянку до стадії прогнозу 
та видачі рекомендації для визначення місця розвідувально-експлуатаційного буріння. 

Досвід показує, що найбільш продуктивний синтез всіх індикаторів геологічного 
об’єкта досягається на основі виділеної геологічної системи по фаціальним умовам. 
Для оцінки перспектив нафтогазоносності великих об’єктів та окремих літолого-
стратиграфічних комплексів, виходячи з сучасних поглядів нафтогазової геології 
структурно-тектонічні і літолого-фаціальні критерії є одними з основних (Коболев, 
2017; Наумко та ін., 2008; Гожик та ін. 2007;  Михайлов та ін., 2014; Самсонов та ін., 
2001; Шнюков та ін., 2007). Практично вони визначають величину потенційних 
ресурсів вуглеводнів, фазовий стан флюїдів і закономірності їх розташування. 
Важливим є також урахування особливостей геохімічних параметрів, зміни рельєфу 
дна моря, гідрогеологічних та ін. факторів. Виходячи з цього, були зібрані дані, що 
створюють ознаковий простір, який буде у подальшому використаний для аналізу 
нафтогазоперспективності зони північно-західного шельфу Чорного моря на основі 
інтеграції даних. 

Розв’язанню проблеми встановлення наявності вуглеводневих речовин у 
виявлених структурних формах сприяють геохімічні дослідження, що набувають все 
більшого застосування у загальному комплексі пошуково-розвідувальних робіт на 
нафту і газ. Однак інтерпретація зафіксованих більшістю методів геохімічних аномалій 
у межах локальних структур не завжди однозначна, оскільки на глибинні вуглеводні 
часто накладаються процеси додаткового газоутворення. У таких випадках ефективні 
результати можна отримати за допомогою мінералофлюїдологічних методів, які 
повинні зайняти і фактично уже зайняли належне місце серед геохімічних способів 
пошуків і розвідки вуглеводневої сировини (Наумко та ін., 2008).  

Висновки. Запропонований механізм побудов системно-рангових геологічних 
моделей при прогнозі і пошуку родовищ вуглеводнів на дні Чорного моря дозволить 
удосконалити концепцію аналізу зібраних матеріалів в обраній векторної системі 
рангів, не виключаючи при цьому введення нових (наприклад, мікробіологічних 
біоценозів). Обґрунтовані ранги є інформацію з різних областей геологічних знань, що 
формує систему на принципах експертного аналізу. 

Системно-рангова модель має стати основою формування системи управління 
ТГС акваторії моря в плані пошуку і розробки корисних копал вуглеводнів з 
урахуванням еколого-економічної доцільності геолого-розвідувальних робіт у цьому 
напрямку. 
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