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ВСТУП 

 

В основу даного посібника покладено методичні розробки 

А.В. Олексієнко, І.О. Ковальчука, І.О. Марушкіна, Ю.Ф. Мисника, 

Б.І. Олексіва, В.І. Павлова, Д.П. Резвого, В.В. Шевчука. 

Мета даного посібника – допомогти студенту-геологу зроби-

ти перші самостійні кроки в структурній геології та геологічному 

картуванні. Матеріал викладено починаючи від способів опрацю-

вання елементарних геометричних форм, які використовуються в 

геології – геологічна площина, лінія падіння, лінія простягання до 

простих геологічних структур – монокліналі, складки, розломи. 

Завдання даного посібника – навчити студентів, які вивчають 

курс структурна геологія та геокартування, основам читання та по-

будови геологічних карт, розвинути його просторову уяву, допо-

могти при написанні курсової роботи із зазначеного курсу, підго-

тувати до навчальної практики з геологічного картування. 

Кожний розділ посібника містить роботи для самостійного 

опрацювання, виконання яких, для успішного засвоєння курсу, є 

обов’язковим. 
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1. ОПЕРАЦІЇ З ГЕОЛОГІЧНИМИ ПОВЕРХНЯМИ 

 

Кожна ділянка геологічної поверхні (покрівля та підошва 

шару, поверхня незгідності, контакт інтрузивного тіла, зміщувач 

розлому), може бути ототожнена на певній незначній відстані з 

площиною, орієнтування в просторі якої визначається за 

допомогою елементів залягання. В це поняття входить лінія 

простягання, лінія падіння та кут падіння. Напрямки перших двох 

ліній визначаються їх азимутами. 

Азимутом заданого напрямку називається правий 

горизонтальний кут між північним напрямком географічного 

меридіану та шуканим напрямком, тобто це правий кут між 

проекціями на горизонтальну площину меридіану та шуканого 

напрямку (лінії ходу, лінії падіння та ін.). 

Лінія простягання будь-якої геологічної поверхні – це лінія 

перетину цієї поверхні з горизонтальною площиною (рис. 1.1). 

Таким чином, будь-яка горизонтальна лінія, що перебуває на 

геологічній поверхні, є лінією простягання. Положення в просторі 

лінії простягання характеризується азимутами обох її кінців, що 

відрізняються один від одного на 180°. 
 

 
 

Рис. 1.1 Елементи залягання геологічної поверхні. p – геологічна 

площина, m – горизонтальна площина, n – вертикальна площина. 

ОА/ – горизонтальна проекція лінії падіння.  АОА/ – кут падіння. 
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Лінією падіння називається вектор, перпендикулярний до 

лінії простягання, який розташований на геологічній поверхні і 

направлений в бік її нахилу. Ця лінія утворюється в результаті 

перетину геологічної поверхні вертикальною площиною, перпенди-

кулярною до лінії простягання (рис. 1.1). Лінія падіння 

характеризується азимутом лише одного свого кінця, направленого 

вниз. 

Кут падіння геологічної поверхні – це кут між лінією падіння 

та її проекцією на горизонтальну площину (рис 1.1). Він 

змінюється в межах 0–90° і вимірюється клинометром гірничого 

компасу або транспортиром на профілі. 

Запис елементів залягання у повній формі виглядає так: 

 

Аз. простягання ПнС - 45°  – ПдЗ - 225° 

Аз. падіння ПдС - 135° 

Кут падіння  45° 

 

Оскільки лінія простягання завжди перпендикулярна до лінії 

падіння, то скорочений варіант запису може бути таким: 

 

Аз. пад. ПдС – 135°  45° 

 

У геологічній практиці слово "лінія" часто випускається і 

говориться просто: "простягання", "падіння" та "кут падіння". 

Широко застосовується вираз "вхрест простягання", який вказує, 

що проходка гірничої виробки, проведення маршруту чи побудова 

профілю здійснюється перпендикулярно до лінії простягання 

шарів. Всякий інший напрям вважається "косим". 

Трикутник, утворений лінією падіння, її горизонтальною 

проекцією та вертикальною лінією, називають трикутником 

падіння. Це поняття зручне для різноманітних геометричних 

побудов. 

Лінії простягання будь-якої геологічної поверхні, проведені 

на певній висоті, називаються ізогипсами цієї поверхні, а у випадку 

з поверхнею шару – стратоізогіпсами. Як правило, вони прово-

дяться через рівні проміжки. Найменша відстань між проекціями 

ізогіпс на горизонтальну площину (карту, план) називається 

закладанням стратоізогіпс. 
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1.1. Визначення елементів залягання геологічної 

поверхні по трьох точках 

 

У геологічній практиці подібна задача виникає при 

визначенні просторового орієнтування геологічної поверхні 

(покрівлі чи підошви пласта) по даних бурових свердловин чи у 

випадку, коли положення трьох точок поверхні, що не лежать на 

одній прямій, позначене на топографічній карті. Місце 

знаходження заданих точок визначається їх координатами. 

Звичайно використовують систему прямокутних координат, в 

котрій (з врахуванням зближення меридіанів) вісь X відповідає 

напрямку північ-південь, вісь Y – напрямку схід-захід, а вісь Z 

характеризує висотне положення точки над рівнем моря, її 

альтитуду. 

Слід нагадати, що в системі прямокутних координат за вісь Y 

береться проекція екватора, за вісь Х – проекція осьового 

меридіану. При цьому для отримання додатних значень всіх 

ординат у межах зони координати точки перетину осьового 

меридіану з екватором умовно вважаються: Х0=0; Y0= +500 км. 

Оскільки число, яке позначає значення ординат, на один знак 

менше від значень абсцис, то умовились на місці тисяч кілометрів у 

значеннях ординат дописувати номер зони, в якій перебуває дана 

точка. 

При розв'язуванні задачі по вертикальних свердловинах 

альтитуду точки перетину поверхні шару свердловиною (Zш) 

вираховують як різницю абсолютної висоти гирла свердловини (Zг) 

та глибини залягання геологічної поверхні в цій свердловині (h). 

Наприклад, покрівля шару вугілля перетята трьома свердловинами 

А,В,С (рис. 1.2) 

Хід розв'язування (рис. 1.3): 

1. Вибравши попередньо масштаб, проекції обчислених то-

чок геологічної поверхні наносять на план по координатах Х та Y. 

Альтитуди точок підписують в абсолютних числових значеннях. 

2. Визначають орієнтацію лінії простягання геологічної 

поверхні. Для цього прямою лінією з’єднують точки максимально-

го (А = 500) та мінімального (С = – 400) гіпсометричного рівня на 

покрівлі шару. На лінії АС методом інтерполяції визначають 

положення деякої точки D висота якої дорівнює висоті третьої 

заданої точки (В). Очевидно, лінія ВD що з'єднує однакові висотні 

відмітки на геологічній поверхні, буде лінією простягання цієї 



 

 7 

поверхні. Азимут простягання вимірюють транспортиром як 

правий горизонтальний кут (γ) між напрямком на північ (вісь Х) та 

лінією простягання (ВD). 

3. Від точки з мінімальною або максимальною висотною 

відміткою (А) ставлять перпендикуляр до лінії простягання. От-

римана лінія АЕ є горизонтальною проекцією лінії падіння. Напрям 

нахилу поверхні показуватиме вектор, проведений від точки з 

більшою до точки з меншою альтитудою (А→Е). Азимут падіння 

поверхні вимірюють транспортиром (кут φ). 

 

 
 

Рис. 1.2 
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Координати гирла свердловини 
Глибина 

заляган-

ня геол. 

поверх. в 

свердл. h, 

(м) 

Альт. 

геол. 

повер-

хні в 

свердл. 

Zг – h = 

Zш (м) 

X, км Y, км Zг, м 

А 4875,000 5498,250 560 60 +500 

В 4873,500 5502,000 430 630 -200 

С 4872,500 5502,000 410 810 -400 
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Рис. 1.3 
 

4. Визначення кута падіння поверхні зводиться до побудови 

трикутника падіння, утвореного лінією падіння, її горизонтальною 

проекцією та відрізком, який характеризує перевищення точки А 

над точкою Е. З точки А встановлюють перпендикуляр до горизон-

тальної проекції лінії падіння АЕ та відкладають на ньому в масш-

табі плану різницю висотних відміток точок А і Е. Таким чином, 

знаходять точку А' , яку потім з'єднують з точкою Е. Шуканий кут 

падіння поверхні вимірюють транспортиром (АЕА' = α). Відрізок, 

рівний АА', можна відкласти і на лінії DЕ. 

При розв'язуванні задачі по нахилених свердловинах 

(рис. 1.4) необхідно додатково вирахувати координати точок 

перетину шару свердловинами. Проекція забою нахиленої 

свердловини на плані буде віддалена від її гирла на величину hcosν 

по азимуту нахилу свердловини. Альтитуда забою свердловини 

Zш = Zг – hsinν. Подальше розв'язування аналогічне описаному. 
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Рис. 1.4 

 

Задачі для самостійної роботи 

а) Визначити елементи залягання пласта, якщо його покрівля 

зустрінута в пунктах, показаних на топографічній карті (додаток 1): 

 

№ 

задачі 

Точки розташування 

свердловин 

Глибина залягання покрівлі 

шару у вертикальній 

свердловині, м 

А В С А В С 

1 18 19 25 0 0 0 

2 10 13 15 30 10 0 

3 9 13 20 20 600 160 

4 5 6 10 55 0 40 

5 6 9 15 20 190 210 

6 9 13 14 220 360 40 

7 3 4 6 90 200 40 

8 3 4 5 0 420 280 

9 12 13 16 100 210 300 

10 23 24 25 0 360 230 

11 23 24 25 240 270 0 

12 23 24 25 140 50 220 

13 19 21 25 10 200 165 

14 21 25 26 0 40 10 

15 21 25 26 110 50 0 
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б) Визначити елементи залягання пласта, якщо його підошва 

підсічена буровими свердловинами (X, Y, Zг – координати гирла 

свердловини; h – глибина до підошви шару по свердловні; (, ) – 

азимут та кут нахилу свердловини в градусах): 

 

 Номер задачі 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Свердловина А 
X, 

км 

6065 6067 4875 4612 4906 4900 5078 6066 4204 4238 

Y, 

км 

4313 4311 5498 5499 5500 4497 4500 6317 7450 7499 

Zг, 

м 

150 1500 560 310 220 1340 970 210 850 620 

h, 

м 

2200 1950 60 840 1000 2600 970 890 810 200 

 40 340 - 260 65 - 35 330 - 80 

 55 60 90 70 40 90 80 65 90 70 

 Свердловина В 
X, 

км 

6066 6067 4873 4614 4907 4902 5078 6070 4204 4236 

Y, 

км 

4313 4312 5502 5499 5498 4501 4502 6322 7452 7499 

Zг, 

м 

40 1160 430 260 150 370 200 820 950 980 

h, 

м 

2300 900 1630 80 1200 1220 2800 1150 840 1230 

 130 10 90 - - 180 250 190 - - 

 45 70 40 90 90 30 55 35 90 90 

 Свердловина С 
X, 

км 

6066 6068 4872 4613 4908 4900 5079 6070 4205 4238 

Y, 

км 

4312 4311 5502 5501 5500 4499 4501 6319 7451 7501 

Zг, 

м 

570 980 410 520 140 750 280 220 430 590 

h, 

м 

2400 230 2810 1150 1260 1500 2230 840 950 1190 

 210 - 270 10 40 290 330 - 120 250 

 30 90 65 35 50 70 60 90 25 30 
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Додаток 1 

 

 

Масштаб 1:10000 
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1.2. Визначення елементів залягання нахиленої 

геологічної поверхні за допомогою стратоізогіпс 
 

У практиці часто виникає необхідність визначення елементів 

залягання нахиленої геологічної поверхні, виходи якої зображені на 

карті з горизонталями (рис. 1.5). Нагадаємо, що для визначення 

положення площини в просторі необхідно й достатньо знати 

положення трьох точок, розташованих на цій площині, що не 

лежать на одній лінії (при умові, що елементи залягання в певній 

частині геологічної поверхні не змінюються). 

Знаходимо на карті дві точ-

ки перетину лінії виходу гео-

логічної поверхні з однією й 

тією самою горизонталлю 

(точки А і B). З'єднавши їх 

прямою лінією, отримаємо 

стратоізогіпсу з відміткою 

90 м. З точки перетину геоло-

гічної поверхні з іншою гори-

зонталлю, наприклад 70 м, 

опустимо перпендикуляр на 

стратоізогіпсу АB. 

Лінія CE є проекцією лінії 

падіння геологічної поверхні, 

яка нахилена від точки E з 

альтитудою 90 м до точки C з 

альтитудою 70 м. Для визначення кута падіння необхідно 

побудувати трикутник падіння CED, в якому відрізок ED дорівнює 

різниці відміток E і С (20 м). Кут між лінією падіння CD та її 

ортогональною проекцією CE є кут падіння . 

Якщо геологічна границя не перетинається з іншими 

горизонталями, то проводять додаткову горизонталь або приблизно 

вираховують висоту третьої точки, довільно взятої на досліджу-

ваній геологічній поверхні. В цьому випадку азимут падіння може 

бути визначений точно, а кут падіння – з відповідною похибкою, 

яка залежить від величини перерізу рельєфу горизонталям. 

Якщо для якоїсь геологічної поверхні неможливо провести 

стратоізогіпси, то її елементи залягання визначають по положенню 

на ній трьох точок, що не лежать на одній прямій. 

 

 
 

Рис. 1.5 
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Додаток 2 
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Додаток 3 
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Задачі для самостійної роботи 

На геологічних картах (додатки 2, 3) визначити елементи 

залягання геологічних поверхонь за допомогою стратоізогіпс. 

 

 

1.3. Визначення кута видимого нахилу геологічної 

поверхні в косому розрізі 

 

У геологічній практиці часто виникає потреба побудови 

геологічного розрізу не вхрест простягання геологічних структур, а 

в довільному напрямі. Такий розріз називають косим. Його хара-

ктеризують напрям та кут видимого нахилу геологічної поверхні. 

Таким чином, виникає задача визначення кута видимого нахилу в 

заданому косому розрізі по елементах залягання верстви. Обернена 

задача, відповідно, передбачає визначення істинного кута падіння 

поверхні по азимуту та куту її видимого нахилу. 

На рис. 1.6 зображена 

нахилена площина Р, яку 

перетинають розрізи вхрест 

простягания (AC) і косий 

(АD). Просторове положен-

ня площини Р визначається 

азимутами лінії простягання 

(СD) і падіння (АС) та 

кутом падіння (). Будь-яка 

лінія, наприклад АD, яка не 

є паралельною лінії падіння, 

буде лінією косого розpiзу, ОD – її горизонтальна проекція, кут 1 

– кут видимого нахилу площини. Кут γ характеризує відхилення 

азимуту простягання косого розрізу від азимуту падіння, а кут φ – 

відхилення косого розрізу від лінії простягання. При порівнянні 

трикутників падіння нормального та косого розрізів легко довести, 

що "косий" кут завжди менше дійсного кута падіння площини 

(>1). У випадку побудови розрізу по простяганню (кут γ=90°) 

кут видимого нахилу 1 дорівнює нулю. 

Розв'язати поставлену задачу можна математичним методом. 

Для цього потрібно розв'язати рівняння трьох суміжних прямо-

кутних трикутників: АО:ОD=tg1; АО:СО=tg; ОС:ОD=cosγ, 

звідки tg1 = tg×cos γ . 

 

 
 

Рис. 1.6 
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Для визначення кута нахилу поверхні в напрямах, не перпен-

дикулярних її простяганню, побудована номограма (додаток 4) та 

розраховані цифрові дані. 

 

Додаток 4 

 

 
Номограма для визначення кута видимого нахилу геологічної 

поверхні в косому розрізі. На горизонтальній осі позначені 

величини кутів φ – між лінією простягання геологічної поверхні та 

лінії косого розрізу; зверху над дугами підписано значення кутів 

падіння геологічної поверхні (α); на вертикальній осі – величини 

видимих кутів нахилу α1 геологічних поверхонь у косому розрізі. 

Стрілками показано порядок користування номограмою. 
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Рис. 1.7 

 

Для графічного розв'язку задачі трикутники падіння нормаль-

ного та косого розрізів (АОС i АОD), які лежать у вертикальних 

площинах, повертають довкола їх основ до суміщення з горизон-

тальною площиною. 

Хід розв'язку (рис. 1.7): 

1. Позначивши на плані напрям північ-південь, будують по 

заданих азимутах кут γ. Одна з його сторін (ОС) відповідає 

горизонтальній проекції лінії падіння, друга (ОD) – горизонтальній 

проекції косого розрізу. 

2. З вершини кута γ встановлюють до його сторін перпенди-

куляри, направлені в різні боки та відмірюють на цих перпен-

дикулярах довільні, але рівні відрізки (А'О i A"О). 

3. Якщо відомий кут падіння пласта (), то доповняльний до 

нього кут (90–) будують при перпендикулярі до проекції лінії 

падіння з вершиною в точці А'. Продовживши сторону цього кута 

до перетину з проекцією лінії падіння, отримують точку С. 

4. Через точку С проводить лінію простягання (перпенди-

куляр до горизонтальної проекції лінії падіння) до перетину її з 

горизонтальною проекцією лінії косого poзpiзy (точка D). Точку D 
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з'єднують з точкою А". Шукану величину кута а косому poзpiзі 

(ОDА" = 1) вимірюють транспортиром. 

Примітка. Для випадку, коли розв'язується обернена задача, 

тобто коли в умові задачі даний кут у косому розрізі 1, додатковий 

до нього кут 90-1, будують вже при перпендикулярі до 

горизонтальної проекції лінії косого розрізу з вершиною в точці А". 

Продовживши сторону цього кута до перетину з проекцією лінії 

косого розрізу, знаходять точку D. Потім проводять через точку D 

лінію простягання пласта, опускаючи перпендикуляр з точки D на 

проекцію лінії падіння. Істинний кут падіння пласта (ОСА'=) 

вимірюють транспортиром. 

Зазначимо також, що у випадку, коли кут між проекціями 

лінії падіння та лінії косого розрізу перевищує 90° (γ>90°), 

будують кут 180°–γ, отримуючи, таким чином, напрям, 

векторіально зворотний орієнтації косого розрізу. В інших 

побудовах методика зберігається. 

 

Задачі для самостійної роботи 

а) Визначити кут видимого нахилу шару 1 в косому розрізі: 

 

№ γ  № γ  № γ  

1 30 28 9 150 60 17 32 36 

2 32 25 10 111 20 18 126 32 

3 48 30 11 28 30 19 150 40 

4 44 28 12 45 40 20 145 50 

5 136 50 13 20 20 21 45 55 

6 60 65 14 90 55 22 80 75 

7 120 48 15 110 65 23 65 65 

8 80 75 16 55 50 24 40 40 

 

№ 
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25 355 43 30 37 315 35 180 

26 40 18 250 38 185 22 235 

27 147 23 180 39 120 34 145 

28 105 45 310 40 45 36 75 

29 25 30 230 41 30 44 160 
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30 100 19 315 42 136 23 20 

31 170 56 35 43 190 55 320 

32 30 65 120 44 15 60 120 

33 100 60 20 45 340 70 100 

34 310 55 20 46 190 65 70 

35 255 45 10 47 280 75 20 

36 225 50 285 48 110 50 200 
 

б) Визначити дійсний кут падіння шару  за видимим кутом 

нахилу геологічної поверхні в косому розрізі: 
 

№ γ 1 № γ 1 № γ 1 

1 42 20 9 140 40 17 46 32 

2 40 30 10 145 39 18 144 32 

3 20 32 11 38 40 19 140 30 

4 44 45 12 28 28 20 111 16 

5 108 16 13 45 25 21 60 25 

6 80 20 14 70 20 22 80 10 

7 120 15 15 110 50 23 50 40 

8 60 30 16 60 35 24 40 35 

 

№ 
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25 10 30 230 37 225 28 75 

26 118 37 143 38 142 25 172 

27 215 20 245 39 280 35 315 

28 350 46 205 40 15 32 225 

29 85 42 230 41 132 44 5 

30 175 38 35 42 220 18 60 

31 300 36 115 43 330 33 120 

32 120 25 30 44 120 10 15 

33 20 30 100 45 340 30 100 

34 280 15 210 46 190 35 80 

35 10 35 255 47 20 14 280 

36 20 20 20 48 110 25 190 
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1.4. Розгортка стінок гірничої виробки 

 

При проходці гірничих виробок (шурф, шахта, штольня) 

обов'язковою вимогою є складання схеми їх розташування (рис. 1.6 

вгорі) та зарисовка їх стінок у розгорнутому вигляді. Зарисовують 

всі стінки зліва направо, починаючи з лівого нижнього кута. 

Побудова розгортки зводиться до побудови довільних розрізів, для 

чого на розгортці обов'язково вказується простягання стінок (рис. 

1.8). 

У журналі документації гірничих виробок повинні бути 

відображені елементи залягання жили, дайки, прошарку і т.п. та 

глибина h, на якій перебуває геологічна поверхня в лівому 

нижньому кутку. 

 

 
 

Рис. 1.8 

Задачі для самостійної роботи 

Побудувати розгортку стінок шурфу прямокутного перерізу 

1х1,25 м, враховуючи кут нахилу жили в косому розрізі: 
 

Номер 

задачі 

Простягання 

довгої стінки 

шурфу 

Глибина 

залягання 

жили, м 

Аз. 

падіння 

жили 

Кут 

падіння 

жили 

1 2 3 4 5 
1. 10 2,3 40 35 

2. 45 3,5 15 20 

3. 30 8,2 180 30 

4. 320 1,0 25 50 
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1 2 3 4 5 
5. 200 9,1 60 25 

6. 175 1,7 220 70 

7. 83 2,6 25 65 

8. 265 8,9 120 34 

9. 72 9,4 287 25 

10. 15 7,8 163 30 

11. 160 2,0 205 72 

12. 344 1,5 290 68 

13. 215 8,1 355 29 

14. 30 6,0 210 25 

15. 110 9,5 20 30 

16. 205 3,0 250 75 

17. 78 4,1 14 57 

18. 120 2,5 210 60 

19. 310 3,7 0 70 

20. 285 1,6 285 45 

21. 40 7,3 180 29 

22. 150 2,0 240 55 

23. 335 3,0 35 40 

24. 62 1,8 20 64 

25. 210 4,5 165 70 

 

 

 

1.5. Визначення елементів залягання геологічної 

поверхні по двох спряжених косих розрізах 

(задача шурфу) 

 

Така задача може виникнути при документації стінок 

гірничої виробки, рідше – природних відслонень. 

На рис.1.9 зображені: К i М – стінки вертикальної гірничої 

виробки (наприклад, шурфy), умовно орієнтовані по Аз.К та Аз.М; 

р1, р2, р3 – лінії виходу геологічних поверхонь. 

При цьому можлива різна поведінка верств у стінках: 

а) шар р1 має видимий нахил в обох стінках назустріч 

спостерігачеві; б) шар р2 нахилений в обох стінках від спостерігача; 

в) шар р3 в одній стінці (М) нахилений від спостерігача, в іншій (К) 

– до нього. 
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Задачу зручно розв'язувати 

у випадку, коли шар нахиле-

ний до спостерігача (рис. 1.10). 

Перетнемо обидві стінки шур-

фу довільною горизонтальною 

площиною ВОD. Тоді ОВ і ОD 

будуть горизонтальними про-

екціями виходів геологічної 

поверхні в стінках К і М. 

Точки В і D належать одночас-

но двом площинам: геологіч-

ній (ВАD) та горизонтальній 

(ВОD). Таким чином, лінія 

перетину цих площин (ВD) 

буде лінією простягання. Пер-

пендикуляри до неї: АС – лінія 

падіння пласта; ОС – проекція 

лінії падіння на горизонтальну площину. 

Розв'язок задачі полягає в побудові у горизонтальній площині 

трикутників ВАО, DАО, САО. Відзначимо, що всі ці трикутники 

мають один спільний катет АО. 

Хід розв'язання (рис. 1.11): 

1. По заданих напрямах стінок шурфа будують кут ВОD. 

2. З вершин цього кута до кожної сторони встановлюють 

перпендикуляри, на яких відмірюють довільні, але рівні відрізки 

ОА' = ОА''. 

3. У точках А' та А'' будують додаткові кути 90-αК та 90-αМ, в 

результаті чого отримують точки В i D.  

4. Опустивши з точки О перпендикуляр на лінію простягання 

(ВD), отримують горизонталь-

ну проекцію лінії падіння (ОС). 

Напрям падіння визначають за 

правилом складання векторів 

видимих нахилів шару К i М. 

Азимут падіння вимірюють 

транспортиром. 

5. Кут падіння пласта α 

визначають будуючи трикут-

ник падіння шару. Для цього з 

точки, О встановлюють 

 
Рис. 1.9 

 
 

Рис. 1.10 
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перпендикуляр до горизонтальної проекції лінії падіння, на якому 

відміряють відрізок А'"О=A''О=A'О. Лінія А"'С є лінією падіння. 

Кут α між лінією падіння та її проекцією і буде шуканим кутом 

падіння шару. 

В тому випадку, коли за умовою задачі шар в шурфі 

нахилений від спостерігача (кут I), стінки шурфу необхідно 

продовжити (рис. 1.12). У межах кута ІІ той самий шар матиме 

нахил у бік спостерігача. Отже, задача для шару р2 буде розв'я-

зуватися по викладеній методиці, але в секторі кута II. Очевидно, 

що для шару р3, який падає в стінці К до спостерігача, а в стінці М 

– від нього (рис. 1.9), обидва видимих падіння матимуть нахил до 

спостерігача в секторі кута III, в якому i слід розв'язувати задачу. 

 

 
 

Рис. 1.11 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рис. 1.12 
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Задачі для самостійної роботи 

Визначити елементи залягання геологічної поверхні по двох 

довільних косих розрізах: 

 

Номер 

задачі 

Розріз І Розріз ІІ 
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1 2 3 4 5 6 7 
1. 0 180 48 90 90 12 

2. 45 45 44 130 310 28 

3. 85 85 19 165 165 60 

4. 320 140 15 225 225 58 

5. 270 270 33 0 180 45 

6. 230 50 42 320 320 20 

7. 275 275 21 5 185 33 

8. 130 310 18 40 40 34 

9. 5 185 40 85 85 18 

10. 355 175 16 80 260 42 

11. 50 230 38 130 310 21 

12. 48 48 52 240 320 14 

13. 95 95 24 180 0 38 

14. 90 270 36 170 350 52 

15. 133 133 10 225 45 36 

16. 135 315 55 140 60 10 

17. 172 172 34 80 260 16 

18. 184 4 26 84 264 55 

19. 222 222 32 130 310 40 

20. 227 47 20 142 322 42 

21. 268 268 58 178 358 15 

22. 270 90 30 190 10 48 

23. 317 317 60 230 50 19 

24. 310 130 28 220 40 44 

25. 70 250 35 150 330 25 
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1.6. Зображення геологічної поверхні за допомогою 

стратоізогіпс 

 

 

1.6.1. Загальні відомості про стратоізогіпси 

 

Стратоізогіпси використовуються в структурній геології для 

зображення на карті нахилених геологічних площин, які безпосе-

редньо не виходять на денну поверхню, а також для побудови 

виходів геологічних поверхонь на картах, якщо відомо точки вихо-

ду поверхні та характер поведінки її елементів залягання. Інакше 

кажучи, стратоізогіпси дозволяють відображати на геологічних або 

структурних картах рельєф похованих геологічних поверхонь, що 

полегшує розуміння тектоніки території, постановку пошукових та 

розвідувальних робіт. Стратоізогіпси, так само як і горизонталі 

рельєфу на топографічних картах, проводять через рівні висотні 

інтервали по поверхнях будь-яких геологічних тіл: пластів, 

інтрузій, дайок, зміщувачів розривних порушень та ін. 

На рис. 1.13 геологічна поверхня, що залягає в глибині горба, 

виходить на денну поверхню по дузі КЛМ. При перетині 

горизонтальних площин П1, П2, П3 з поверхнею горба утворюються 

горизонталі рельєфу 1, 2, 3, які мають вигляд замкнених кіл. Лінії 

перетину зазначених горизонтальних площин з геологічною 

поверхнею є стратоізогіпсами геологічної поверхні (1', 2', 3'). 

 

 
 

Рис. 1.13 
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В тих випадках, коли геологічні поверхні можуть бути 

представлені як нахилені площини, їх стратоізогіпси зображаються 

на картах паралельними прямими лініями, розташованими на 

рівних відстанях одна від одної. Якщо ж геологічна поверхня 

криволінійна, то її стратоізогіпси матимуть вигляд кривих ліній, 

подібних до горизонталей рельєфу. 

Найкоротша відстань між стратоізогіпсами виміряна на карті 

називається закладенням стратоізогіпс. Слід пам’ятати, що закла-

дення стратоізогіпс вимірюється саме в горизонтальній площині, 

а не по самій геологічній повер-

хні. 

Поза картою величина закла-

дання (а) легко визначається 

графічно на розрізі проведеному 

вхрест простягання геологічної 

поверхні. Ця величина залежить 

від кута падіння геологічної по-

верхні, висоти перерізу рельєфу 

ізогіпсами та масштабу карт. Із 

збільшенням кута падіння геологічної поверхні величина закла-

дення зменшується (рис. 1.14). Зображення геологічної поверхні, 

що має форму флексури, буде відрізнятись більш густим розташу-

ванням стратоізогіпс у змикаючому крилі. Складчаста геологічна 

поверхня відобразиться на карті у загальному випадку криволіній-

ними, не паралельними стратоізогіпсами з різною величиною 

закладення. 

 

 

1.6.2. Побудова виходу нахилено залягаючого 

пласта на топокарті 

 

Побудова нахилено залягаючого пласта зводиться до побудо-

ви виходу двох його поверхонь – підошви та покрівлі. Розглянемо 

методику побудови окремої геологічної поверхні на топокарті. 

На рис. 1.13 лінія виходу геологічної поверхні (КЛМ) 

проходить через точки перетину горизонталей 1, 2, 3 з відповід-

ними стратоізогіпсами 1', 2', 3' (точки А та А', Б та Б', В та В'). Ці 

точки одночасно належать і геологічній поверхні, і рельєфові. 

Таким чином, для побудови лінії виходу геологічної поверхні на 

карті необхідно побудувати на топографічній основі стратоізогіпси 

 
 

Рис. 1.14 
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геологічної поверхні та з'єднати точки їх перетину з одновисотни-

ми горизонталями рельєфу. 

Припустимо, що у точці К, що розташована на горизонталі 

рельєфу з висотою 60 м, на денну поверхню виходить покрівля 

пласта потужністю m, яка нахилена під кутом α по азимуту 0° (рис. 

1.15, а). Потрібно побудувати лінію виходу цієї геологічної 

поверхні на карті масштабу 1:2000 з горизонталями, проведеними 

через 10 м. 
 

 
 

Рис. 1.15 
 

Хід побудов може мати таку послідовність: 

1. Нанесемо на карту в точці К згідно елементів залягання 

геологічної поверхні лінію простягання та горизонтальну проекцію 

лінії падіння А/Б/, обов’язково відмітивши на ній напрямок падіння. 

Лінія простягання буде одночасно стратоізогіпсою геологічної 

поверхні з альтитудою точки К, тобто 60 м. 

2. Будуємо вертикальний розріз геологічної поверхні вхрест 

простягання (рис. 1.15, б) та визначаємо величину закладення 

стратоізогіпс а. При цьому розріз будується з рівними горизон-

тальним та вертикальним масштабами, що запобігає збільшенню 

кута падіння геологічної поверхні. Шаг між стратоізогіпсами краще 

взяти такий самий як і шаг між горизонталями рельєфу – це значно 

спрощує подальшу побудову та вимагає визначення положення 

додаткових горизонталей лише в місцях крутих вигинів геологічної 

поверхні (в нижніх частинах ерозійних форм рельєфу та на 
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вододілах) або в точках де геологічна поверхня виходить за межі 

карти. 

3. На проекції лінії падіння А'Б' по обидва боки від точки К 

відкладаємо відрізки, рівні закладенню стратоізогіпс а. 

4. Через отримані на лінії А'Б' точки, паралельно стратоізо-

гіпсі з висотою 60 м проведемо інші стратоізогіпси та позначимо їх 

абсолютні відмітки. Як видно з рис. 1.15, б, стратоізогіпси, які 

будуть розташовані від точки К по падінню геологічної поверхні, 

будуть мати відмітки менші за першу проведену стратоізогіпсу – 

50 м, 40 м і т.д. У напрямі протилежному падінню – відмітки 

зростатимуть: 70, 80 м і т.д. Подібна система стратоізогіпс отри-

мала назву висотної арфи. 

5. З'єднавши плавною кривою точки перетину стратоізогіпс 

геологічної поверхні з однойменними горизонталями, отримаємо 

зображення на карті лінії виходу геологічної поверхні. Для 

уточнення положення цієї лінії в місцях перетину рельєфу 

користуються додатковими стратоізогіпсами та горизонталями з 

проміжними висотними значеннями (наприклад: 45 м; 75 м і т.п.). 

6. Переходячи до побудови другої поверхні пласта слід 

визначити точку на топокарті, в якій проходить стратоізогіпса 

підошви пласта з висотою точки К. Для цього на розрізі, по якому 

визначали закладення стратоізогіпс, відкладають потужність пласта 

m в масштабі карти та проводять лінію підошви пласта. Далі 

визначають відстань b між точками Л та К вздовж горизонталі 

(рис. 1.16). Отриману відстань відкладають на топокарті від точки 

К на горизонтальній проекції лінії падіння АБ. Причому слід 

пам’ятати, що підошва пласта на топокарті, за умов його не 

перекинутого залягання, буде завжди знаходитись проти падіння 

від виходу покрівлі. 

В точці Л проводять стратоізогіпсу та будують вихід підошви 

пласта аналогічно до побудови його покрівлі. У випадку сталої 

потужності, покрівля та підошва пласта є паралельними одна одній 

площинами, тобто закладення стратоізогіпс для підошви та 

покрівлі будуть однаковими (рис. 1.16). 

7. Проміжок між лініями виходу підошви та покрівлі пласта 

зафарбовують у необхідний колір або заповнюють крапом. 

З метою самоперевірки необхідно побудувати три розрізи. На 

розрізі АБ (вхрест простягання) зобразиться пласт з істинними 

потужністю та кутом падіння. На розрізі ВГ (по простяганню) 

пласт залягатиме горизонтально і матиме вертикальну потужність. 
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І нарешті, на діагональному (косому) розрізі ДЕ видимі кут падіння 

і потужність пласта матимуть проміжні величини порівняно з попе-

редніми розрізами. В останньому випадку слід також перевірити 

кут видимого падіння в косому розрізі за відповідною номограмою 

(додаток 4). Зазначимо, що вертикальна потужність на всіх розрізах 

буде однаковою. 
 

 
 

Рис. 1.16 
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Задачі для самостійної роботи 

Побудувати вихід шару певної потужності на денну 

поверхню за заданими елементами залягання, якщо його підошва 

або покрівля відслонені у вказаних точках (додаток 4). Побудувати 

геологічні розрізи по падінню, по простяганню і в довільному 

напрямі. Підошву та покрівлю пласта на геологічних розрізах 

вхрест простягання та в косому розрізі будувати відкладаючи 

проекції точок перетину лінії розрізу зі стратоігозіпсами. Після 

побудови виміряти кут падіння та кут видимого нахилу пласта. 

Якщо практична зроблена правильно, геологічні поверхні  на 

розрізах повинні бути прямими лініями, виміряний кут падіння 

повинен бути рівним даному в умовах задачі. Кут видимого нахилу 

перевіряється за номограмою визначення кута видимого нахилу в 

косому розрізі (див. Додаток 4 у п.п. 1.3). 

 

Варіанти для самостійної роботи: 

 

Номер 

задачі 

Точка виходу Потужність 

пласта, м 

Елементи 

залягання 

підошви покрівлі Аз. пд. Кут пд. 

1. А  18 90 18 

2.  В 10 100 20 

3. Б  26 270 28 

4. Г  18 280 20 

5. Д  28 95 22 

6.  Е 14 100 15 

7. Ж  26 270 22 

8. М  34 250 18 

9.  Л 22 270 20 

10. К  12 90 15 

11.  А 22 70 15 

12.  Б 32 95 20 

13. В  22 260 22 

14. Г  8 260 15 

15.  Д 12 250 27 

16. Е  14 240 20 

17.  Ж 42 90 30 

18.  М 24 80 15 

19. Л  18 70 20 
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20.  К 38 270 25 

21.  В 16 110 28 

22. Г  42 250 30 

23. Д  46 75 35 

24. А  38 80 40 

25  А 24 250 30 
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Додаток 5 

 

 
 

Масштаб 1:2000 

 



 

 33 

1.6.3. Побудова структурних карт 
 

Карти, які зображають геологічну поверхню за допомогою 

стратоізогіпс, носять назву структурних карт, або карт підземного 

рельєфу. Такі карти часто складаються для зображення похованих 

геологічних поверхонь, особливо для тих, які зім'яті у систему 

складок. Методика складання структурних карт близька до методи-

ки складання карт земної поверхні в горизонталях. 

На топографічну карту наносять усі пункти, в яких може 

бути визначена абсолютна відмітка геологічної поверхні (свердло-

вини та гірничі виробки, корінні виходи порід тощо). 

Абсолютні відмітки у вертикальних свердловинах обчислю-

ють відніманням від абсолютної відмітки гирла свердловини гли-

бини до геологічної поверхні. Значення висотних відміток геоло-

гічних поверхонь у всіх пунктах виносять на карту. Всі ці пункти 

з'єднують прямими лініями, які утворюють на карті сітку трикут-

ників. Якість структурної карти значною мірою залежить від кіль-

кості пунктів і від правильно побудованої сітки трикутників. Нама-

гаються, щоб трикутники були близькими до рівносторонніх, а їх 

сторони не повинні перетинати ділянок, на котрих відмітки геоло-

гічної поверхні були б вище або нижче інтервалу відміток, вказа-

них на кінцях відповідних сторін трикутника. На сторонах трикут-

ників методом інтерполяції знаходять точки, які відповідають 

вибраному перерізу рельєфу. З'єднуючі однакові відмітки плавни-

ми кривими (стратоізогіпсами), отримуємо структурну карту геоло-

гічної поверхні. При побудові необхідно враховувати загальне 

простягання структур і не інтерполювати через замки складок. 

 

Задачі для самостійної роботи 

На топооснові (додаток 1) побудувати структурну карту 

умовної геологічної поверхні (ГП – геологічна поверхня). 
 

Номер 

свердло-

вини 

Глибина залягання ГП (варіанти) 

1 2 3 4 5 6 

1 220 210 120 330 1200 1020 

2 332 252 302 532 1102 1202 

3 390 390 330 570 1070 1250 

4 440 300 370 570 1270 1260 

5 390 380 270 370 1040 1100 
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Номер 

свердло-

вини 

1 2 3 4 5 6 

6 430 420 280 380 1250 1080 

7 522 502 372 412 1122 1122 

8 390 380 320 370 1200 1040 

9 320 220 220 490 1050 1190 

10 330 360 160 520 1160 1220 

11 400 371 231 621 1171 1321 

12 320 180 110 300 1100 1020 

13 210 250 130 330 1180 1010 

14 240 360 280 390 1200 1070 

15 320 320 300 550 1220 1190 

16 275 200 200 310 1050 1000 

17 213 383 273 473 1073 1123 

18 230 400 330 500 1190 1180 

19 290 290 340 490 1100 1170 

20 405 305 305 445 1305 1125 

21 380 330 280 400 1120 1080 

22 280 370 200 330 1030 1030 

23 290 410 240 360 1200 1060 

24 400 370 220 500 1300 1220 

25 360 400 300 550 1100 1270 

26 380 380 130 510 1200 1220 
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2. ОПЕРАЦІЇ З ГЕОЛОГІЧНИМИ ТІЛАМИ 

 

 

2.1. Потужність пластоподібного тіла 
 

Істинною потужністю (товщиною) шару (т) називається най-

коротша відстань між його підошвою та покрівлею. В геологічній 

практиці безпосередньо виміряти істинну потужність вдається не 

завжди. В горизонтальних та нахилених гірничих виробках або на 

денній поверхні доводиться вимірювати відстань між підошвою та 

покрівлею по напрямах, що не збігаються з найкоротшим. Така 

потужність називається видимою. 

 

 
 

Рис. 2.1 

 

Видима потужність (М) – це відстань між покрівлею та 

підошвою пласта по лінії, довільно орієнтованій в просторі щодо 

простягання пласта. Особливою різновидністю видимої потужності 

є потужність вертикальна (Мв), яка вимірюється по вертикалі (в 

свердловинах, уступах, урвищах і т.п.). Видиму потужність, вимі-

ряну на карті вхрест простягання шару, називають шириною 

виходу (Мг). Для одного й того ж пласта видима та істинна потуж-

ності – величини взаємозалежні. Пласт, якому властива постійна 

істинна потужність (m), при перетині з горизонтальною площиною 

характеризується тим більшою видимою потужністю (М), чим 

менший кут його падіння (рис. 2.1). Видима потужність не може 

бути меншою від істинної. У випадку, коли точне положення 

підошви або покрівлі пласта невідоме, говорять про неповну 

потужність (Мн). 
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2.2. Визначення істинної потужності пласта по 

видимій потужності та куту падіння, виміряних 

вхрест простягання пласта 
 

Найбільш поширеним є графічний спосіб визначення істин-

ної потужності пласта. Він полягає в побудові розрізу вхрест про-

стягання. Для цього на лінії профілю денної поверхні, нахиленої 

під кутом відносно горизонтальної площини, відкладають відрізок, 

який відповідає видимій потужності пласта М в масштабі профілю. 

По дійсному куту падіння пласта () в кінцевих точках відрізку 

будують підошву та покрівлю пласта. Істинну потужність т 

вимірюють по перпендикуляру між покрівлею і підошвою. 

Для визначення істинної потужності пласта нерідко застосо-

вують аналітичний спосіб. Різні випадки розрахунку потужності 

нахилених пластів в розрізах, перпендикулярних їх простяганню, 

показані на рис. 2.2 

 

Задачі для самостійної роботи 
Визначити істинну потужність пласта на розрізі вхрест 

простягання: 
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А. Пласт і рельєф нахилені в 

різні боки 

 Б. Пласт і рельєф нахилені в 

один бік 

1. 200 30 15  1. 421 3 15 

2. 9 45 90  2. 360 50 65 

3. 124 35 17  3. 517 12 37 

4. 305 40 20  4. 470 35 43 

5. 7 60 90  5. 290 34 42 

6. 408 15 5  6. 170 20 63 

7. 149 25 30  7. 195 42 13 

8. 321 75 8  8. 227 62 35 

9. 215 10 45  9. 335 47 22 

10. 175 23 50  10. 275 70 30 

11. 82 65 43  11. 380 53 27 

12. 400 8 5  12. 155 45 14 

13. 8 50 90  13. 12 45 15 
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2.3. Визначення істинної потужності пласта по 

видимій, виміряній в косому розрізі 

 

Часто в польових умовах вдається виміряти лише видиму 

потужність пласта в косому розрізі (М1). У цьому разі для визна-

чення істинної потужності потрібно знати азимут косого розрізу, 

кут нахилу місцевості в косому розрізі β1, азимут та кут падіння 

пласта  . Таку задачу зручніше розв'язувати графічним способом 

(рис. 2.3). 

1. Знаходять видиму потужність пласта (М) у площині його 

істинного падіння, для чого суміщають у вертикальній площині 

трикутники АBC і BCE, які мають спільну висоту BC. Побудову 

виконують у такій послідовності: по видимій потужності пласта в 

косому розрізі (М1=АB), взятій у вибраному масштабі, і куту 

нахилу місцевості вздовж розрізу (β1) будують трикутник ABC. В 

точці C будують кут γ, утворений горизонтальними проекціями 

ліній косого розрізу та падіння пласта. З точки А проводять лінію 

простягання, для чого опускають перпендикуляр на горизонтальну 

проекцію лінії падіння і знаходять на ній точку перетину E. Відрі-

зок CE відміряють на лінії АC, де точка E займе положення E'. 

Відрізок ВE' являє собою видиму потужність пласта в площині, 

проведеній по лінії падіння. 

2. Істинну потужність пласта визначають, побудувавши роз-

різ по лінії падіння, аналогічно одному з варіантів на рис. 2.2. Для 

цього в точках E' і В будують підошву та покрівлю пласта по куту 

 

 
 

Рис. 2.3 



 

 39 

 та напряму його падіння. Перпендикуляр BD між покрівлею та 

підошвою буде відповідати істинній потужності в масштабі 

креслення. 

Для визначення істинної потужності пласта по видимій, вимі-

ряній в довільному напрямі, існують формули І.Я. Фурмана, 

М.П. Леонтовського, П. Пеннебекера і В. Хеппа. Нажаль, вони 

досить громіздкі, не мають граничних умов застосування і в прак-

тиці геологічних робіт ними користуються рідко. 

 

Задачі для самостійної роботи 
Визначити істинну потужність пласта за такими даними: 

№ 
Азимут 

ходу 

Кут 

схилу по 

ходу β1 

Видима 

потужність 

вздовж ходу 

Азимут 

падіння 

пласта 

Кут 

падіння 

 
1. 10 +15 70 45 60 

2. 25 +8 130 80 32 

3. 40 –20 280 15 20 

4. 80 –10 65 25 45 

5. 105 +5 330 245 15 

6. 130 –25 48 350 50 

7. 165 +13 29 295 55 

8. 185 +18 90 300 30 

9. 220 +7 170 260 10 

10. 245 –30 7 195 65 

11. 280 –23 215 210 40 

12. 310 +9 300 100 15 

13. 340 –15 85 100 22 

14. 15 +20 65 230 40 

15. 50 +25 30 275 10 

16. 30 +30 70 180 45 

17. 170 –20 35 140 35 

18. 270 –25 60 240 60 

19. 40 +40 40 340 40 

20. 320 +20 550 280 50 

21. 65 –30 140 100 70 

22. 110 +25 60 260 65 

23. 195 –18 45 220 35 

24. 35 +35 35 235 55 

25. 20 +40 80 40 20 
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2.4. Визначення потужності моноклінально 

залягаючих верств методом ламаного ходу 

 

Розглянуті вище способи застосовуються при визначенні 

окремих шарів або незначної їх групи. У той самий час при скла-

данні стратиграфічних розрізів виникає необхідність вимірювання 

потужностей цілих пачок або світ. Зрозуміло, що у таких випадках, 

як правило, немає можливості проводити вимірювання по всьому 

розрізу точно вхрест простягання або хоча б під постійним кутом 

до напряму падіння пластів. Реальна відслоненість примушує вести 

геологічні спостереження на схилах та гребенях вододілів, вздовж 

річкових долин і т.п., котрі можуть мати круті вигини як в горизон-

тальній, так і у вертикальній площинах. У результаті реальні мар-

шрути мають вигляд складних ламаних ходів, на основі яких слід 

побудувати геологічний розріз точно поперек простягання, щоб ма-

ти можливість вимірювати істинні потужності шарів, пачок та світ. 

Нехай на місцевості пройдено ламаний хід 1–7 (рис. 2.4), 

вздовж якого виміряна ширина виходу кожного пласта (або пачки). 

 

 
 

Рис. 2.4 
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Спроектуємо хід розрізу на вертикальну площину ВВ1, пара-

лельну лінії падіння, для чого через кожну точку виходу пластів на 

ході і через всі точки перегину рельєфу проведемо лінії простя-

гання до їх зустрічі з вказаною площиною. В результаті отримаємо 

геологічний розріз, в якому потужності пластів (пачок) будуть 

істинними, оскільки профіль побудовано в напрямі лінії падіння. 

Для розв'язання задачі графічним способом, а саме він є 

найбільш раціональним, потрібно мати такі дані: азимути напрямів 

з кожної точки ходу на наступну точку переходу, відстань між 

точками, висотні відмітки точок (або їх відносні перевищення), 

точне положення на лінії ходу підошви та покрівлі кожного пласта 

(пачки), елементи залягання пластів. У тих випадках, коли відстань 

між точками вимірюється по схилу lc, а перевищення однієї точки 

над іншою – в градусах (кут нахилу поверхні рельєфу в напрямку 

вимірюваної відстані βс), для дальших побудов потрібно знайти 

горизонтальне прокладення виміряних відстаней lг та визначити 

відносне перевищення точок у метрах h. Знаходження цих величин 

графічним способом показано на рис. 2.5а. Зауважимо, що ці ж 

величини можуть бути визначені й аналітичним способом: 

 

lг=lc cosβс h=lc sinβс 

 

На основі вказаних даних будують проекцію пройденого 

ламаного ходу 1–7 у плані (рис. 2.5б). З цією метою: 

1. З точки 1 прокреслюють по виміряному азимуту напрям на 

точку 2, відкладають на ньому горизонтальне прокладення ходу до 

точки 2 і наносять границі (підошву та покрівлю) верств, а також 

елементи залягання. При цьому у випадках, коли границі верств 

(пачок) не проходять безпосередньо через точки ламаного ходу і 

відстань від фіксованих точок до них вимірювалась по схилу, для 

точного нанесення границь на план слід визначити горизонтальні 

прокладення виміряних відстаней і на плані відкласти саме 

прокладення. 

Аналогічно будують горизонтальний план решти частин 

ламаного ходу (між точками 2–7). 

2. По виміряному азимуту падіння на довільній відстані від 

ламаного ходу проводять усереднену горизонтальну проекцію лінії 

падіння ВВ1 і на цю пряму по лініям простягання проектують усі 

точки зламу рельєфу та границі верств (рис. 2.5в). 
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Рис. 2.5 
 

У результаті, на прямій ВВ1 отримують точки 1', 2', 3', 4', 5', 

6', 7', котрі є горизонтальними проекціями точок геологічного 

розрізу, побудованого по лінії падіння. 

3. Будують умовний топографічний профіль по лінії падіння. 

Для цього в масштабі плану відкладають висоти (або перевищення) 

точок зламу рельєфу на лініях, перпендикулярних до горизонталь-

ної проекції лінії падіння – точки 2'', 3'', 4'', 5'', 6'', 7''. З'єднавши 

знайдені точки з точками 1', 2', 3', 4', 5', 6', 7' отримують умовний 

топографічний профіль у площині падіння. 

4. З точок перетину профілю з лініями простягання підошви 

та покрівлі шарів (пачок) проводять лінії падіння під істинним ку-

том падіння, враховуючи напрям нахилу пластів. 

У побудованому таким способом геологічному розрізі мож-

ливе вимірювання істинних потужностей пластів (пачок, світ) і 

складання на основі цих вимірювань зведеного стратиграфічного 

розрізу (колонки) вивчених відкладів (рис. 2.5г) 
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За бажанням, щоб колонка мала вертикальне розташування, 

потрібно "північний напрям" розвернути на суму кутів падіння 

пластів та азимута їх падіння, відлічуючи від горизонтальної лінії, 

тобто починаючи креслення з лінії падіння. 

Якщо в світі пластів азимути та кути падіння суттєво зміню-

ються в певних місцях, то таку товщу варто розбити на окремі 

монокліналі і побудувати ламані ходи для кожної окремо. 
 

Задачі для самостійної роботи 

Визначити потужність моноклінально залягаючих пластів за 

такими даними: 
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Геологічні дані 

1 2 3 4 5 6 

Задача 1 

1 2 42 25,6 +38 В т.с. 1 і далі – пісковики 

Аз.пд. 72°, 22°. 

2 3 59 35 +28 В т.с. 2 – підошва, а через 19 м по ходу 

маршруту – покрівля алевролітів. 

3 4 88 28 –15 В т.с. 3 – покрівля кременистих 

сланців. Аз.пд. 73°, 21°. 

4 5 105 15,3 +31 В т.с. 4 – покрівля мергелів. Аз.пд. 73°, 

22°. 

5 6 72 7,5 +13 В т.с. 5 – покрівля вапняків. 

6 7 60 18 –11 В т.с. 6 – покрівля гравелітів. 

Аз.пд. 72°, 23°. 

7 8 95 20,5 –15 В т.с. 7 – покрівля пісковиків. Аз.пд. 

72°, 22°. 

8 9 109 23 +19 В 10 від т.с. 8 – покрівля аргілітів, далі 

– вапняки. 

Задача 2 

1 2 345 37 +20 В 25 м від т.с. 1 – покрівля гравелітів, 

далі – пісковики. 

2 3 8 28 +13 В т.с. 3 – покрівля пісковиків. 

Аз.пд. 32°, 36°. 

3 4 20 45 –10 В 32 м від т.с. 3 – покрівля базальтових 

порфіритів. Аз.пд. 34°, 37°. 



 

 44 

1 2 3 4 5 6 

4 5 41 55 +15 В 10 м від т.с. 4 – покрівля глинистих 

сланців, далі – кременисті сланці. 

5 6 55 38 –10 В т.с. 5 – покрівля кременистих 

сланців. Аз.пд. 33°, 37°. 

6 7 78 43 +18 В т.с. 6 – покрівля глинистих сланців, 

далі – кварцеві порфіри. 

7 8 27 54 –6 В т.с. 7 і далі – алевроліти. Аз.пд. 34°, 

38 °. 

8 9 358 37 +24 В т.с. 8 і далі – конгломерати. 

Аз.пд. 33°, 37°. 

Задача 3 

1 2 350 28 +16 В т.с. 1 – підошва пісковиків. 

Аз.пд. 309°, 31°. 

2 3 10 37 –5 В т.с. 2 – підошва алевролітів з 

прошарками аргілітів; в 25 м від т.с. 2 – 

підошва мергелів. 

3 4 36 42 –3 Між т.с. 3 та т.с. 4 – мергелі з прошар-

ками аргілітів. Аз.пд. 310°, 32°. 

4 5 15 48 +13 В т.с. 4 і далі 28 м – вапняки з 

прошарками мергелів, далі вапняки з 

кременистими стяжіннями. 

5 6 340 34 +18 В інтервалі 0–16 м – такі ж вапняки, 

далі – пісковики з прошарками 

мергелів. 

6 7 301 45 –8 В т.с. 6 і далі – алевроліти. Аз.пд. 310°, 

31°. 

7 8 282 58 –11 В т.с. 7 і далі 42 м – аргіліти, потім – 

мергелі. 

8 9 322 51 +9 В т.с. 8 – підошва вапняків Аз.пд. 311°, 

32°. 

Задача 4 

1 2 295 26 +28 В 15 м від т.с. 1 – покрівля конгломера-

тів, далі – гравеліти. Аз.пд. 303°,  40°. 

2 3 345 18 –13 В т.с. 2 – підошва пісковиків. 

3 4 285 14 +5 В т.с. 3 – підошва алевролітів. 

Аз.пд. 303°, 39°. 

4 5 295 32 +11 В т.с. 4 і далі 17 м – глинисті сланці, 

потім мергелі. 

5 6 7 12 +22 В т.с. 5 – підошва вапняків. Аз.пд. 305°, 

39°. 

1 2 3 4 5 6 
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6 7 335 30 +9 В т.с. 6 – підошва пісковиків. 

Аз.пд. 303°, 40°. 

7 8 295 47 –12 В т.с. 7 і далі 28 м – алевроліти, потім – 

різнобарвні аргіліти. 

8 9 345 38 – Між т.с. 8 і т.с. 9 – ангідрити. 

Аз.пд. 304°, 39°. 

Задача 5 

1 2 75 33 +27 В 22 м від т.с. 1 – покрівля алевролітів. 

Аз.пд. 106°, 24°. 

2 3 130 25 +15 В т.с. – 2 покрівля аргілітів. 

Аз.пд. 105°, 25°. 

3 4 85 37 –10 В т.с. 3 – покрівля мергелів. 

4 5 50 42 +12 В т.с. 4 – покрівля вапняків, в інтервалі 

0–28 м – мергелі з прошарками 

аргілітів, далі – пісковики. 

5 6 92 31 –8 В 25 м від т.с. 5 – покрівля пісковиків. 

Аз.пд. 106°, 25°. 

6 7 125 26 +20 В 15 м від т.с. 6 – покрівля алевролітів. 

7 8 110 17 +8 В т.с. 7 – покрівля аргілітів. 

Аз.пд. 106°, 25°. 

8 9 60 30 –11 В т.с. 8 – покрівля кременистих 

сланців; далі – базальти. 

Задача 6 

1 2 325 50 +20 В т.с. 2 – покрівля конгломератів. 

Аз.пд. 255°, 26°. 

2 3 300 42 +28 В 20 м від т.с. 2 – покрівля гравелітів. 

Аз.пд. 255°, 27°. 

3 4 275 60 –12 В т.с. 3 – покрівля пісковиків. 

4 5 251 49 +30 В т.с. 4 – покрівля алевролітів. 

Аз.пд. 256°, 27°. 

5 6 290 37 –8 В т.с. 5 – покрівля андезитів. 

6 7 303 50 +22 В т.с. 6 – покрівля мергелів. 

Аз.пд. 254°, 26°. 

7 8 265 25 –7 В 10 м від т.с. 7 – покрівля базальтів, 

далі – кременисті сланці. 

8 9 240 33 +10 В 15 м від т.с. 8 – підошва алевролітів. 

Аз.пд. 255°, 26°. 

Задача 7 

1 2 61 41,5 +10 В 9 м від т.с. 2 – покрівля пісковиків. 

2 3 90 34,5 +8 В т.с. 3 – покрівля глинистих сланців. 

1 2 3 4 5 6 

3 4 57 11 +5 В т.с. 4 – покрівля вапняків. Аз.пд. 41°, 
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32°. 

4 5 26 28 +20 В 2,5 м від т.с. 5 – покрівля 

конгломератів. 

5 6 119 15 +5 Туфіти 

6 7 20 43 +10 В т.с. 7 – покрівля туфітів. Аз.пд. 39°, 

34°. 

Задача 8 

1 2 90 30 +15 В т.с. 1 і далі – аргіліти. Аз.пд. 68°, 

40°. 

2 3 30 25 –20 В 5 м від т.с. 2 – підошва алевролітів. 

3 4 55 45 –17 В т.с. 3 – підошва пісковиків. 

Аз.пд. 70°,  43°. 

4 5 110 35 –15 В т.с. 4 – підошва гравелітів. 

5 6 127 43 +10 В 12 м від т.с. 5 – підошва 

конгломератів. Аз.пд. 73°, 45°. 

Задача 9 

1 2 160 17 +12 В т.с. 1 – покрівля вапняків. Аз.пд. 17°, 

35°. 

2 3 130 15 +20 В 4 м від т.с. 2 – покрівля мергелів. 

3 4 200 23 +25 В 7 м від т.с. 3 – покрівля 

вапняковистих алевролітів. Аз.пд. 15°, 

32°. 

4 5 240 20 –16 В т.с. 4 – покрівля глауконітових 

пісковиків. 

5 6 135 18 –10 В 5 м від т.с. 6 – покрівля гравелітів. 

6 7 200 15 +18 В т.с. 7 – підошва гравелітів. 

Аз.пд. 18°, 34°. 

Задача 10 

1 2 250 15 –10 В т.с. 1 – підошва агломератових туфів 

андезитів. Аз.пд. 260°, 40°. 

2 3 220 18 –15 В т.с. 2 – підошва псамітових туфів 

андезитів. 

3 4 290 24 +13 В 3 м від т.с. 3 – підошва 

вулканотеригенних пісковиків. 

4 5 330 16 +10 В т.с. 4 – підошва фтанітів. Аз.пд. 264°, 

37°. 

5 6 225 20 +15 В т.с. 5 – підошва туфів дацитів. 

6 7 290 15 +12 В 6 м від т.с. 6 – підошва кременистих 

вапняків. Аз.пд. 261°, 39°. 
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3. ГРАФІЧНІ ПРИЙОМИ ПРИ СКЛАДАННІ ТА 

ЧИТАННІ ГЕОЛОГІЧНИХ КАРТ 

 

 

 

3.1. Аналіз геологічних карт із зображенням 

горизонтальної структури 

 

Якщо зображена на геологічній карті границя пласта 

повсюдно має одні й ті ж висотні відмітки, то пласт залягає 

горизонтально. Тобто, при горизонтальному заляганні геологічні 

границі будуть повторювати контури горизонталей. Древні 

верстви будуть зображені на карті в місцях з найменшими 

абсолютними відмітками, а виходи наймолодших пластів 

спостерігатимуться на ділянках, обмежених горизонталями з 

найбільшими відмітками. 

При горизонтальному заляганні шарів потужність будь-якого 

пласта визначається на карті по різниці відміток підошви і покрівлі. 

Визначивши по геологічній карті послідовність залягання верств та 

їх потужність, можна скласти колонку нормального розрізу для 

району, зображеного на карті. 

Для з'ясування геологічної структури району та відносного 

стратиграфічного положення пластів по карті складають 

геологічний розріз. У зв'язку з тим, що в регіонах з горизонтальною 

структурою потужність горизонтів часто невелика, геологічні 

розрізи іноді будують з перевищенням вертикального масштабу 

відносно горизонтального. Величину такого перевищення 

вибирають таким чином, щоб на розрізі міг бути зображений 

горизонт з мінімальною потужністю. 

 

Задачі для самостійної роботи: 

На топографічній основі (дадаток 6) зобразити горизонтально 

залягаючі пласти, якщо в одній з точок відслонена підошва 

стратиграфічного підрозділу (пласта) з наведеного нижче розрізу. 

До карти скласти стратиграфічну колонку, умовні позначення та 

побудувати геологічний розріз. 
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№ т.с. Відслонена підошва № т.с. Відслонена підошва 

1 1 Верхнього кембрію 13 6 Нижнього девону 

2 5 Ордовікської системи 14 7 Кам’яновугільної 

системи 

3 4 Лудловського ярусу 15 1 Нижнього тріасу 

4 3 Дністровського 

горизонту 
16 5 Верхнього тріасу 

5 6 Кам’яновугільної 

системи 
17 4 Дністровського 

горизонту 

6 2 Індського ярусу 18 3 Середнього тріасу 

7 1 Середнього тріасу 19 6 Індського ярусу 

8 7 Нижньокарнійського 

під’ярусу 
20 2 Кам’яновугільної 

системи 

9 5 Аргуньської серії 21 7 Палеоцену 

10 4 Бериаського ярусу 22 5 Нижньокарнійського 

під’ярусу 

11 3 Кас’янівської світи 23 4 Палеоцену 

12 2 Лудловського ярусу 24 3 Кам’яновугільної 

системи 
 

Розріз відкладів 

1. Нижньокембрійські мармури з залишками Archaeoceatus sp. 

Потужність 35м. 

2. Верхній відділ кембрійської системи. Кас’янівська світа. 

Базальтові порфірити зеленувато-сірого кольору. Потужність 

15 м. 

3. Ордовіксько-нижньосилурійські андезити та їх туфи 

вишнево-бурого кольору. Потужність 10 м. 

4. Лудловські рожево-сірі вапняки з Pentamerus sp. Потужність 

15 м. 

5. Нижній девон. Дністровський горизонт. Червоноколірні 

гравеліти і пісковики з Pteraspis sp. Потужність 15 м. 

6. Нерозчленовані нижньо-середньокам’яновугільні аргіліти. 

Потужність 15 м. 

7. Індський та оленьокський яруси об’єднані. Ритмічне 

перешарування пісковиків, алевролітів та аргілітів. 

Потужність 15 м. 

8. Середньотріасові псефітові літокластичні туфи дацитів. 

Потужність 10 м. 

9. Нижньокарнійські сургучно-червоні ріолітові ігнімбрити. 

Потужність 5 м. 
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10. Аргунська серія юрського віку. Чорні кровельні сланці з 

Mytilus sp. Потужність 20 м. 

11. Беріас-валанжинські глауконітові пісковики з Toxaster sp., 

дрібно- і середньозернисті, зеленувато-сірого кольору. 

Потужність 5 м. 

12. Палеоценові рожево-сірі криноідно-моховаткові вапняки. 

Потужність 15 м. 

13. Білі літотамнієві вапняки міоцену. Потужність 10 м. 

14. Пліоценові крупнокристалічні гіпси коричнево-сірого 

кольору. Потужність 30 м. 
 

Додаток 6 
 

 
 

Масштаб 1:2000 
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3.2. Аналіз геологічних карт із зображенням 

моноклінальної структури 

 

На топографічній карті геологічні границі товщ, які нахилено 

залягають, – це лінії, що відтворюють усі згини рельєфу місцевості. 

Вихід нахиленого пласта на плоскій рівнині матиме вигляд прямо-

лінійної смуги. Вертикальна геологічна і поверхня також зобра-

зиться на карті у вигляді прямої лінії, незалежно від розчленова-

ності рельєфу. 

На рис. 3.1 нахилений прошарок виходить на денну поверх-

ню по лінії АБВГД. У самих низьких (Б,Г) і у самих високих (В) 

точках рельєфу ця лінія утворює добре виражені кути. 

 

 
 

Рис. 3.1 

 

Величина кутів може бути різною залежно від кута нахилу 

пласта та від характеру форм рельєфу. При крутому заляганні 

верств кут буде тупим. Із зменшенням нахилу він поступово 

перетворюватиметься у все гостріший (рис. 3.2). Вихід одного й 

того самого пласта на сильно перерізаному рельєфі утворює більш 

гострі кути, ніж на місцевості з пологими схилами. 

Якщо з'єднати сторони кутів, утворених згинами лінії виходу 

нахиленої геологічної поверхні, стратоізогіпсою, то отримаємо так 

званий пластовий трикутник. У тих випадках, коли долини й 

вододіли мають у розрізі плескаті обриси, пластові трикутники 

перетворюються в трапеції. Однак ця обставина не заважає 

використовувати їх для визначання напряму нахилу верств. 

У загальному випадку пласти матимуть нахил в той бік, куди 

направлена вершина кута, утвореного лінією виходу пласта, у 

найнижчій точці рельєфу. Але це правило має виняток: якщо 

поверхня рельєфу і пласт нахилені в один і той же бік, а пласт 
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залягає пологіше від рельєфу, то вершина кута, яка направлена у 

бік падіння пласта, буде розташовуватись не в долині, а на 

вододілі. Саме з цієї причини правило пластових трикутників 

необхідно контролювати методом стратоізогіпс: пласт нахилений у 

бік стратоізогіпси з меншою альтитудою. 
 

 
 

Рис. 3.2 

 

 

 

3.2.1. Побудова геологічного розрізу по кутах 

падіння пластів 
 

Геологічна карта, як правило, супроводжується геологічним 

розрізом, який є графічним зображенням геологічних тіл на верти-

кальній площині. Геологічний розріз бажано будувати вхрест 

простягання верств, щоб отримати на розрізі істинні потужності та 

кути падіння. Для побудови геологічного розрізу спочатку 

потрібно побудувати профіль рельєфу. Потім на топопрофіль пере-

носять усі точки перетину лінії розрізу з лініями, що зображують 

геологічні поверхні. З отриманих точок на профілі проводять сліди 

покрівлі і підошви кожного пласта відповідно до кутів їх падіння 

(рис. 3.3.). 
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Кожний напрямок падіння (наприк-

лад, АВ) продовжують до перетину з 

перпендикуляром до покрівлі даного 

пласта (БВ), опущений з точки їх 

виходу на профілі (точка Б), а потім 

проводять лінію, паралельну покрівлі 

пласта. Отриману лінію, що зображає 

підошву пласта, необхідно плавно 

закруглити, відповідно до поступової 

зміни кутів падіння природних шарів. 

 

 

3.2.2. Побудова геологічного розрізу моноклінально 

залягаючої світи пластів по їх потужності 
 

Уздовж лінії розрізу на геологічній карті далеко не завжди 

бувають проставлені елементи залягання пластів. У таких випадках 

розрізи будують по потужностях шарів та світ вказаних у 

стратиграфічній колонці. 

На топопрофіль наносять усі точки перетину лінії розрізу з 

геологічними горизонта-

ми (А,Б,В). 

Оскільки при нормаль-

ному заляганні пласти 

нахилені в бік більш 

молодих шарів, то побу-

дову розрізу зручно почи-

нати з верхніх горизонтів, 

просуваючись до більш 

давніх верств. Ніжку цир-

куля ставлять у точку А 

виходу покрівлі пласта 

(або світи пластів) і про-

водять відрізок дуги радіусом R1, тотожним потужності пласта 

(рис. 3.4). Потім з точки виходу підошви цього шару проводять 

дотичну БД до дуги і отримують слід підошви. Слід покрівлі АГ, 

при витриманій потужності пласта, буде паралельним підошві. 

Таким же чином будують усі нижчезалягаючі верстви. У місцях 

перетину двох дотичних роблять плавне заокруглення. 

 

 

 

Рис. 3.3 

 
 

Рис. 3.4 
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3.2.3. Побудова геологічного розрізу при 

збільшенні вертикального масштабу 

 

При збільшенні вертикального масштабу відносно горизон-

тального істинна потужність та кут падіння пласта на розрізі спо-

творюються. Припустимо, що трикутник АБВ з кутом α є три кут-

ником падіння (рис. 3.5). Після збільшення вертикального 

масштабу в п разів катет трикутника зобразиться прямою ВГ і буде 

рівний БВ · п. З трикутника АБВ  

БВ = АВ ∙ tgα, 

а з трикутника АВГ: 

БВ ∙ n = АВ ∙ tgα1, БВ = АВ ∙ tgα1/n 

Отже, 

АВ ∙ tgα = АВ ∙ tgα1/n, 

звідки 

tgα1 = n ∙ tgα. 

 

 

Для визначення спотворених кутів падіння пластів 

застосовується номограма (додаток 7). 

Визначимо спотворену потужність пласта (рис. 3.6). 

 

m'=АБ ∙ sinα1, де АБ= m/sinα. 

Тоді m' = m ∙ (sinα1/sinα). 

 

 
 

Рис. 3.6 

 
 

Рис. 3.5 
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Додаток 7 

 

 
 

Номограма для визначення спотворених кутів падіння пластів при 

збільшенні вертикального масштабу розрізу по відношенню до 

масштабу горизонтального. На осі абсцис позначена ступінь 

збільшення вертикального масштабу; на осі ординат – шукані 

спотворені кути. Грубі криві лінії відповідають істинним кутам 

падіння пластів. Стрілками показано порядок користування 

номограмою. 

 
 

Задача для самостійної роботи: 

Проіндексувати та відповідно розрисувати геологічну карту 

(додаток 8). Визначити елементи залягання серії пластів. Побудува-

ти три розрізи по лініях, проведених вхрест простягання, по 

простяганню та в довільнону напрямку. 

Як змінюватимуться на розрізах кути падіння пластів та їх 

потужності? 
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Додаток 8 

 

 
 

Масштаб 1:40000 
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3.3. Аналіз геологічних карт з зображенням незгідного 

залягання пластів 

 

Незгідне залягання обумовлене перервою в осадконакопи-

ченні, що в свою чергу пов'язано з різкими змінами палеогео-

графічної обстановки. В природі існує декілька варіантів незгід-

ного співвідношення шаруватих товщ. Вони розпізнаються насам-

перед за порушенням вікової послідовності залягання пластів і обу-

мовлені “випаданням” із загального розрізу певної його частини. 

При паралельній незгідності молоді відклади залягають на 

розмитій поверхні давніших пластів без помітної різниці в елемен-

тах залягання. Незгідність виявляється лише у відслоненнях по 

наявності кишень розмиву, виповнених, як правило, грубоуламко-

вими утвореннями з уламками порід нижче залягаючих верств. На 

геологічній карті паралельна незгідність читається лише по вікових 

індексах, а самі границі незгідно залягаючих товщ можуть бути 

паралельними. 

Для кутової незгідності, крім обов'язкового порушення 

стратиграфічної послідовності, характерними є розбіжності в кутах 

падіння різновікових товщ. При цьому кут незгідності може досяга-

ти 180°. У випадку плоского рельєфу зображення кутової незгід-

ності в плані має такий же вигляд, як і при паралельній незгідності 

(рис. 3.7, а,б). Незгідність з кутом меншим 1°, яка до того ж фіксу-

ється на значній території, називають географічною незгідністю. 

Азимутальна незгідність – різновид кутової; вона характери-

зується незбігом азимутів простягання більш давніх та молодих 

комплексів. У такому випадку на геологічній карті лінія незгідності 

(лінія перетину денної поверхні з поверхнею незгідності) "зріза-

тиме" під кутом різні горизонти підстилаючої товщі, утворюючи 

так званий Т-подібнйй контакт. У той самий час у розрізі вона 

залишиться паралельною стратиграфічним границям перекриваю-

чої товщі (рис. 3.7, в). Картина структурної незгідності має особли-

во контрастний вигляд у тому разі, коли давні породи зім'яті у 

складки (рис. 3.7, г). На розрізах структурні незгідності проявлені 

різницею в кутах падіння контактуючих товщ. 

За площею розповсюдження виділяють регіональні та місцеві 

(локальні) незгідності. Регіональні незгідності відзначаються на 

значних територіях, оскільки пов'язані висхідними рухами цілих 

регіонів та наступною денудацією. Місцеві ж незгідності відобра-

жають рухи, пов'язані з розвитком локальних геологічних структур. 
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Тому одні й ті самі відклади в одних місцях можуть залягати 

незгідно, в інших згідно на підстилаючих товщах. 

Серед локальних незгідностей розрізняють внутріформаційні 

незгідності, що виникають внаслідок сингенетичного розмиву від-

кладів донними течіями, облягання та прилягання. Під обляганням 

розуміють плащеподібне перекриття похилих нерівностей давнього 

рельєфу. При цьому поверхні нашарування розташовуються суб-

паралельно поверхні незгідності. 

 

 
 

Рис. 3.7 

 

Прилягання спостерігається лише в межах невеликих ділянок 

зчленування молодих шарів з крутими схилами давнього рельєфу. 
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На схематичній карті (рис. 3.8), що ілюструє незгідність, 

зображено дві товщі, одна з яких об'єднує ордовіксько-пермські, а 

друга юрсько-неогенові відклади. 

За допомогою методу стратоізогіпс визначаємо елементи 

залягання монокліналей підстилаючої та перекриваючої товщ. 

палеозойські шари нахилені на південний захід, а мезозойсько-

кайнозойські – на північний схід. До речі, такий характер залягання 

товщ легко встановлюється і за правилом пластового трикутника. 

 

 

 
 

Рис. 3.8 
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Додаток 9 

 

 
 

Масштаб 1:50000 
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Додаток 10 

 

 
 

Масштаб 1:50000 
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Побудова розрізу через незгідно залягаючі товщі вимагає 

певної послідовності операцій: 1 – визначити елементи залягання 

нижньої та верхньої товщ методами трьох точок або стратоізогіпс; 

2 - помітити лінію розрізу (АБ) та побудувати по ній топопрофіль; 

3 - визначити видимі кути падіння товщ відносно лінії розрізу (кути 

в косому розрізі), 4 – побудувати по видимих кутах падіння розріз 

верхньої товщі, а потім нижньої (рис. 3.8). 

Певні труднощі виникають при винесенні на розріз підошви 

та покрівлі силуру. Точки 2 і 2' одночасно належать покрівлі 

силуру та підошві юри. Нагадаємо, що в обмеженому об'ємі 

геологічну поверхню можна вважати площиною. Тоді пряма 2-2' 

одночасно лежатиме як на покрівлі силуру, так і на підошві юри, 

тобто представлятиме лінію перетину цих площин. Спроектувавши 

точки 4' та 3' на поверхню незгідності (підошву юри), отримаємо 

точки 4 та 3 (рис. 3.8), з яких паралельно покрівлі девону 

проводимо сліди покрівлі та підошви силуру відповідно. 

 

Задачі для самостійної роботи 

Проіндексувати та розфарбувати геологічну карту (додаток 9, 

10). По заданих лініях побудувати розрізи через незгідно залягаючі 

товщі. Побудувати колонку в одній із заданих точок. 

 

 

 

3.4. Аналіз геологічних карт із зображенням 

складчастої структури 

 

Складками називають хвилеподібні згини шарів без пору-

шення їх суцільності. Серед складок виділяють антикліналі та 

синкліналі. Антикліналь – це згін шарів, при якому внутрішня 

частина складки (ядро) складена більш древніми породами, ніж 

зовнішня. В синкліналі, навпаки, ядро складки виповнене більш 

молодими шарами, ніж крила. 

Складки, в яких шарнір збігається з лінією падіння осьової 

поверхні, відносять до нейтральних. 

Якщо стратиграфічну послідовність шарів визначити немож-

ливо або в разі повторення в розрізі одних й тих самих шарів у 

прямій та зворотній послідовності, наприклад у зв'язку з накла-

деними деформаціями, опуклу складку називають антиформною, а 

ввігнуту – синформною. 
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Для морфологічної характеристики складок, їх типізації та 

орієнтації у просторі користуються так званими елементами 

складки. Оскільки в операціях із складками необхідна однотипність 

понять, а в посібниках зі структурної геології існують суттєві 

розбіжності в трактовці тих чи інших елементів складки, наведемо 

найбільш поширені їх визначення. 

З вищенаведеного поняття складки випливає, що в будь-яких 

складках існують місця перегинів шарів та крила, що їх з'єднують 

(рис. 3.9, а). Ці частини складки плавно переходять одна в одну і 

мають умовні границі. Кут між уявно продовженими до перетину 

крилами або дотичними до крил називають кутом складки. У 

випадках, коли аналізується одразу кілька складок, кутом складки 

може вважатися кут між площинами, проведеними через шарніри 

спряжених складок (рис. 3.9, б). 
 

 
 

Рис. 3.9 
 

У зв'язку з різними динамічніми умовами, що виникають під 

час складкоутворення в різних частинах місця перегину пласта, 

опуклу (зовнішню) його частину називають замком складки, а 

ввігнуту (внутрішню) – її ядром. Точка максимуму перегину пласта 

в замку носить назву вершини складки. 

Ще ряд елементів складки виникає із введенням уявного 

поняття осьової поверхні, яка проходить через максимуми переги-

нів зім'ятих у складку шарів (рис. 3.10). Насамперед, це шарнір 

складки – лінія перетину осьової поверхні з підошвою або покрів-

лею пласта. Занурення шарніру антикліналі приводить до появи так 
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званого переклінального замикання в місці з'єднання крил складки 

на плані, а при здиманні шарніру в місцях з'єднання крил синкліна-

лі виділяють центриклінальне замикання. Багаторазове занурення 

та здимання шарніру вздовж складки називають його ундуляцією. 
 

 
 

Рис. 3.10 
 

При перетині осьової поверхні з горизонтальною площиною 

утворюється вісь складки. Цей елемент використовується для 

визначення орієнтації складки в плані (на геологічній карті). 

Гребенева поверхня проходить через гіпсометрично найвищі 

місця зім'ятих шарів антиклінальних складок (рис. 3.10). При пере-

тині гребеневої поверхні з підошвою або покрівлею будь-ягого з 

таких шарів, утворюється гребінь складки. В симетричних (пря-

мих) складках гребінь збігатиметься з шарніром складки. 

Для сукупності спряжених складок важливе значення має 

поняття дзеркала складчастості уявної поверхні, що з'єднує шарні-

ри системи складок по одному й тому ж горизонту (рис. 3.9, в). 

Для характеристики абсолютних чи відносних розмірів скла-

док необхідниші є поняття довжини, ширини, висоти та амплітуди 

складок. 

За довжину складки умовно береться відстань по простя-

ганню складки між суміжними точками перегину шарніру при його 

ундуляції, тобто довжина періоду коливань шарніру. Ширина 

складки – це відстань між серединними частинами крил, виміряна 

по одному й тому самому горизонту (рис. 3.11). 
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У районах із пологим рельєфом ширину складки допустимо 

визначати безпосередньо на карті як відстань між виходами одного 

й того в шару в обох її крилах. Часом під шириною складки 

розуміють найкоротшу відстань між осьовими поверхнями двох 

сусідніх антикліналей або синкліналей. Однак таке визначення 

доцільно закріпити за поняттям розмах крил складки. 

Висота складки визначається як відстань між дзеркалами 

складчастості одного шару, вимірена на вертикальному розрізі 

вздозж сліду осьової поверхні, а амплітуда складки – як найкорот-

ша відстань між дзеркалами складчастості одного шару. 

 

 
 

Рис. 3.11 

 

Надзвичайна різноманітність природних складок вимагав їх 

чіткої систематизації. Серед численних класифікацій складчастих 

форм важливе місце належить морфологічним класифікаціям. 

Наведемо найбільш поширену класифікацію, яка базується на 

орієнтації у просторі та співвідношеннях елементів складки. 

1. За розташуванням осьової поверхні складки поділяють на 

симетричні та асиметричні; серед останніх розрізняють нахилені, 

лежачі, та занурені або перевернуті. 

2. За розташуванням крил можуть бути звичайні та переки-

нуті скидки. 

3. За кутом між крилами складки діляться на гострокутні або 

закриті (кут менше 90°), тупі або відкриті (кут більше 90°), ізоклі-
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нальні, (кут наближається до 0°) та віялоподібні, (кут складки 

від'ємний). 

4. За формою замка виділяють шевронні (зигзагоподібні), 

округлі складки; гребеневидні антикліналі та кілевидні синкліналі; 

коробчаті (сундучні) складки. 

5. За співвідношенням довжини та ширини або розмаху крил, 

складки поділяються на лінійні, брахіформні та ізометричні 

(куполовидні антикліналі та чашевидні синкліналі або мульди). В 

літературі зустрічаються різні кількісні значення вказаних співвід-

ношень. Орієнтовно в лінійних складках довжина більш ніж вп'я-

теро переважає ширину складки, а в ізометричних менш ніж вдвічі. 

6. За поведінкою шарніру розрізняють складки з горизонталь-

ним, нахиленим та вертикальним шарніром. 

7. Різні співвідношення потужностей шарів у місцях переги-

нів та в крилах дозволяють виділити концентричні складки з витри-

маними потужностями та складки з різними потужностями в 

крилах і в місцях перегину пластів. Серед останніх розрізняють 

подібні складки, в яких зберігається однакова форма згину різних 

шарів, дисгармонійні та антикліналі зі стоншеним замком. 

 

 

 

3.4.1. Побудова геологічного розрізу зім'ятої в 

складки товщі 

 

Будову складчастих структур правильно відображають лише 

розрізи з однаковими вертикальним та горизонтальним масшта-

бами, які орієнтовані вхрест простягання осей складок. При викре-

слюванні конфігурації замка складки на розрізі необхідно врахо-

вувати форму переклікального чи центриклінального її замикання, 

зображеного на карті. Стрільчасте замикання складок у плані 

вказує на гострий замок; при плавному округлому замиканні таким 

же округлим повинен бути і замок складки на розрізі. 

У зигзагоподібних складках кут падіння шарів у межах 

одного крила майже не змінюється. В таких випадках розріз склад-

ки будують по аналогії з моноклінально залягаючими шарами, 

умовно беручи крила складки за монокліналі з протилежним 

падінням (рис.3.12). 
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Однак найчастіше геологічні 

поверхні в крилах складок є 

криволінійними і падіння порід у 

межах одного а того самого 

крила певним чином змінюється. 

При відносній сталості потужно-

сті шару побудова розрізу здій-

снюється методом радіусів. Суть 

його зводиться до наступного. 

На геологічній карті проводять лінію розрізу вхрест простя-

гання осей складки. По цій лінії будують топографічний профіль, 

на якому помічають усі точки виходу геологічних поверхонь 

(1,2,...,10) та осі складок (рис. 3.13). У кожній такій точці будують 

слід геологічної поверхні з відповідним кутом падіння, а до отри-

маних таким чином ліній падіння шарів проводять перпендикуля-

ри, що поділяють увесь розріз на сектори. Точки перетину перпен-

дикулярів (a, b,..., h) беруть за центри кіл, дуги яких ототожнюють-

ся з границями шарів у площині розрізу між сусідніми перпендику-

лярами. Ніжку циркуля поміщають у точку перетину двох суміж-

них перпендикулярів і від точок виходу шарів на поверхню в кож-

ному секторі проводять дуги. Потім ніжку циркуля переставляють 

у наступну точку перетину перпендикулярів і продовжують шари в 

суміжному секторі. 

В місці загального перегину складки повинен будуватися 

слід осьової поверхні, а дуги проводять з точок переткну цього 

сліду з найближчими до нього перпендикулярами. В асиметричній 

складці слід осьової поверхні на розрізі проводять через точку (d) 

перетину допоміжних перпендикулярів до підошви або покрівлі 

одного з пластів та середину хорди (ik), яка з'єднує точки перетину 

цих же перпендикулярів з границями іншого пласта. У випадку 

паралельності перпендикулярів, шари між ними проводять у 

вигляді прямих ліній відповідно до кутів падіння. 

Метод радіусів дає можливість досить точно зобразити 

структуру складчастого комплексу в розрізі при наявності лише 

концентричних складок, коли потужності шарів у крилах та місцях 

перегинів залишаються незмінними. 

Якщо кути падіння пластів у крилах складок з різних причин 

не виміряні, а відомі лише потужності пластів, тоді кут падіння 

будь-якого пласта отримують проведенням його підошви як 

дотичної до дуги з радіусом, рівним потужності цього самого 

 
 

Рис. 3.12 
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пласта. Ніжку циркуля в таких випадках ставлять у точку виходу 

покрівлі пласта на лінії розрізу. Решту геологічних поверхонь 

проводять паралельно побудованій. 

На ділянках напруженої складчастості необхідно враховувати 

дрібні складки різних порядків, при цьому дзеркало складчастості 

повинно відображати головну структуру. 

 
 

 
 

Рис. 3.13 

 

 



 

 68 

Задачі для самостійної роботи 

а) Побудувати геологічний розріз вхрест простягання згідно 

залягаючих пластів методом радіусів за наведеними нижче даними. 
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1. Розріз з ПнЗ на ПдС 3. Розріз з ПдЗ на ПнС 

1. – 200 300 28 1. – 1000 240 42 

2. 160 140 " 15 2. 1750 1100 " 23 

3. 220 90 " 12 3. 1800 1800 " 46 

4. 140 80 " 21 4. 2000 2500 " 32 

5. 200 110 " 32 5. 700 2300 60 49 

6. 240 185 120 27 6. 1000 2100 " 23 

7. 350 210 " 54 4. Розріз з ПдС на ПнЗ 

8. 240 190 " 24 1. – 220 346 46 

9. 190 210 " 10 2. 90 258 " " 

10. 200 180 " 15 3. 80 300 " " 

2. Розріз з ПнЗ на ПдС 4. 150 367 " " 

1. – 600 280 27 5. 170 356 166 56 

2. 2000 820 " 18 6. 152 300 " " 

3. 1000 710 " 26 7. 68 270 " " 

4. 1700 670 " 51 8. 78 250 " " 

5. 1400 610 100 16 9. 300 240 346 22 

6. 1800 420 " 7 10. 100 295 " " 

7. 1500 710 " 17 11. 100 335 " " 
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5. Розріз з ПдЗ на ПнС 7. Розріз з ПнЗ на ПдС 

1. – – 60 4 1. – 0 295 33 

2. 22 +24 " 33 2. 2000 " " 22 

3. 15 +22 " 46 3. 1750 " " 48 

4. 27 +30 " 20 4. 1250 " 115 20 

5. 46 0 " 45 5. 2300 " " 15 

6. 34 -6 240 32 6. 1800 " " 10 

7. 43 -20 " 6 8. Розріз з ПнС на ПдЗ 

8. 33 -16 " 41 1. – – 30 16 

9. 30 -7 " 9 2. 205 +14 " 55 

10. 20 +10 " 30 3. 110 +28 " 46 

11. 40 -5 " 15 4. 200 -6 " 23 

6. Розріз з ПнС на ПдЗ 5. 200 -8 " 45 

1. – – 255 4 6. 110 +30 " 22 

2. 57 -17 " 25 7. 110 +69 " 20 

3. 110 -22 75 78 8. 450 -8 210 32 

4. 135 -31 255 6 9. 120 -30 " 15 

5. 45 -36 " 22 10. 125 +4 " 63 

6. 36 -48 " 19 11. 115 -15 " 40 

7. 71 -33 " 0 12. 300 -7 " 17 

 

б) Визначити елементи залягання пластів та побудувати 

розріз вхрест простягання складчастих структур (додаток 11). 

в) Проіндексувати відклади таким чином, щоб конгломерати 

(умовне позначення 1) залягали: 1) в ядрі антиклінальної складки, 2) 

в ядрі синклінальної складки. Побудувати розріз вхрест простя-

гання складчастих структур (додаток 12). 

г) Проіндексувати відклади виходячі з елементів залягання 

пластів зім’ятих у складку (додаток 13). 
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Додаток 11 

 

 
 

Масштаб 1:50000 
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Додаток 12 

 

 
 

Потужності: пісковиків (2) – 700м, туфопісковиків (4) – 420м, туфів 

ріолітів (6) – 280м, гравелітів (7) – 420м. 
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Додаток 13 

 

 
 

Масштаб 1:100000 
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3.4.2. Визначення елементів залягання 

шарніра складки 

 

Положення шарніра складки в просторі визначається азиму-

том та кутом його занурення або здимання. Такі дані можуть бути 

отримані безпосередньо у відслоненні. 

У тих випадках, коли елементи залягання шарніра заміряти з 

тих чи інших причин не вдається, вони можуть бути з певним 

наближенням розраховані. При достатньо великому куті занурення 

шарніра, зокрема, в місцях замикання складок, за шарнір складки 

наближено можна взяти лінію перетину двох площин, що 

відтворюють крила складки (рис. 3.14). 

 

 
 

Рис. 3.14 

 

Уявимо собі такі площини у вигляді прямокутних трикутни-

ків АБГ та АБВ, в яких БГ і БВ – лінії перетину з горизонтальною 

площиною, тобто лінії простягання крил складки. Опустивши з 

точки А перпендикуляр до горизонтальної площини в точку О та 

з’єднавши останню з точками В,Г,Б, отримаємо два трикутники 

падіння крил (АОГ та АОВ), в яких АВ і АГ - лінії падіння крил, 

ОВ і ОГ – їх проекції на горизонтальну площину, кути К1 і К2 – 

кути падіння крил, а також трикутник занурення шарніра, де Кш – 

кут занурення шарніра. Для розв'язання задачі слід сумістити 

вказані трикутники, що мають спільну висоту АО, з 
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горизонтальною площиною шляхом їх повороту довкола основ 

трикутників. З цією метою: 

1) будують кут ВОГ, проводячи з довільно обраної точки О 

два напрямки відповідно до азимутів падіння крил складки; 

2) з вершини кута до кожної його сторони встановлюють 

перпендикуляри (ОА1 і ОА2) довільної, але однакової довжини; 

3) в точках А1 і А2 будують кути 90–К1 та 90–К2 і отримують 

точки перетину В і Г, з яких перпендикулярно до проекції ліній 

падіння крил (ВО і ГО) проводять лінії простягання (БГ і БВ); 

4) з'єднавши точки О і Б, отримаємо проекцію шарніра 

складки, напрям занурення якого визначається вектором ОБ; 

5) для визначення кута занурення шарніра будують 

трикутник ОА3Б, встановивши в точці О перпендикуляр до 

горизонтальної проекції шарніру з відрізком ОА3=ОА2=ОА1; лінія 

БА3 – шарнір складки, а кут Кш – шуканий кут занурення шарніра. 

Такий метод дає змогу знаходити лінію перетину будь-яких 

геологічних поверхонь. 

 

Задачі для самостійної роботи 

Визначити напрям та кут нахилу шарніра складки, крила якої 

мають такі елементи залягання: 

 

№ 

І крило складки ІІ крило складки 

Азимут 

падіння шару 

Кут падіння 

шару 

Азимут 

падіння шару 

Кут падіння 

шару 

1 2 3 4 5 

1. 50 16 120 25 

2. 164 17 214 50 

3. 282 36 342 60 

4. 336 24 74 26 

5. 12 8 121 10 

6. 126 42 212 15 

7. 105 60 45 35 

8. 210 55 140 70 

9. 215 65 280 40 

10. 290 70 355 20 

11. 325 40 15 30 
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1 2 3 4 5 

12. 20 15 55 70 

13. 135 20 170 65 

14. 240 50 120 50 

15. 340 75 105 10 

16. 45 20 315 50 

17. 120 40 250 40 

18. 200 60 300 30 

19. 270 50 30 50 

20. 10 15 170 65 

21. 25 20 70 70 

22. 170 50 100 60 

23. 254 35 200 40 

24. 352 15 300 75 

25. 45 62 310 25 

 

 

3.5. Розривні порушення та їх аналіз 

 

Одним з проявів порушення первинного залягання 

геологічних тіл є різноманітні розриви суцільності в цих тілах. 

Серед них розрізняють розриви без суттєвого зміщення гірських 

порід, які називають тріщинами, а також розломи - розриви із 

зміщенням геологічних тіл вздовж поверхні порушення або під 

кутом до неї. Розломи поділяються на скиди (рис. 3.15), підкиди, 

насуви, зсуви, скидо-зсуви (рис. 3.16), підкидо-зсуви, розсуви та 

підсуви, 

 

3.5.1. Елементи розривних порушень 

 

У розривних порушеннях розрізняють наступні елементи: 

зміщувач (ЗМ) – поверхня розчленування єдиного геологічного 

тіла та відносного переміщення окремих частин (блоків), які нази-

ваються крилами розриву. В скидах, підкидах, скидо-зсувах та 

підкидо-зсувах по відносному розташуванню крил розрізняють 

підняте (+) і опущене (–) крило, а по відношенню до зміщувача – 

висяче (розташоване над зміщувачем) та лежаче (знаходиться під  
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змішувачем); азимути 

простягання, падіння і 

кут падіння α зміщу-

вача, за допомогою 

яких визначають поло-

ження розриву в прос-

торі; азимут та кут схи-

лення, які визначають 

напрям лінії ковзання 

або тектонічного транс-

порту, що відбувається 

в площині зміщувача, 

але не збігається з 

лінією його падіння; 

амплітуда по зміщува-

чу або повна амплітуда 

(АС) – відстань по змі-

щувачу між двома рані-

ше суміжними точка-

ми, що розташовані 

тепер у різних крилах 

розриву; амплітуда вер-

тикальна (ВС) – проек-

ція амплітуди по змі-

щувачу на вертикальну 

площину; амплітуда 

горизонтальна (АВ) – проекція амплітуди по зміщувачу на 

горизонтальну площину; амплітуда стратиграфічна (СD) – 

найкоротша відстань між підошвою або покрівлею одного й того ж 

пласта в різних крилах розриву (визначається лише при 

моноклінальному або горизонтальному заляганні пластів, в 

останньому випадку вона дорівює вертикальній амплітуді); 

зміщення по простяганню зміщувача або зсувна складова зміщення 

(АF), – проекція амплітуди по змішувачу на лінію простягання 

зміщувача; зміщення по падінню зміщувача, або скидова 

(підкидова) складова, зміщення (FC), – проекція амплітуди по 

зміщувачу на лінію падіння зміщувача. 

Крім названих амплітуд, що широко застосовується в практи-

ці, розрізняють також вертикальний (CЕ) та горизонтальний (CG) 

відхід, а також зіяння та перекриття пластів. Лінія ковзання – лінія 

 
 

Рис. 3.15 

 

 
 

Рис. 3.16 
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на поверхні зміщувача, що вказує на напрям відносного переміщен-

ня крил розриву. Найчастіше вона визначається за допомогою 

штрихів і борозн на площинах ковзання. В напрямку лінії ковзання 

відзначають повну амплітуду зміщення (АC). 

На геологічній карті розривні порушення зображуються жир-

ними лініями червоного або чорного кольору. Такі лінії на карті 

відповідають лініям виходу зміщувачів розривних порушень на 

денну поверхню. Поведінка ж останніх на поверхні аналогічна 

поведінці лінії виходу будь-якої іншої геологічної поверхні і 

залежить від кута нахилу зміщувача та від характеру рельєфу. 

 

 

3.5.2. Морфологічні типи розривних порушень та 

їх визначення на геологічній карті 

 

Згідно з найпоширенішою морфологічною класифікацією 

розривних порушень, основаною на визначенні напрямку 

відносного переміщення крил і на положенні зміщувача, серед 

розривів розрізняють такі морфологічні типи. 

А. Розривні порушення з переміщенням крил у напрямку 

падіння – здимання зміщувача: 

скид – розривне порушення з падінням зміщувача в бік 

опущеного крила або з вертикальним зміщувачем; 

підкид та насув – розривне порушення з падінням зміщувача 

в бік піднятого крила. Різницю між підкидом і насувом одні геоло-

ги вбачають в різному нахилі зміщувача: крутому (більше 45° або 

навіть 60°) у підкиді і пологому в насуві, інші вважають особливі-

стю насуву його формування одночасно і в зв'язку із складчастістю; 

тектонічний покрив – крупний насув з переміщенням знач-

них мас гірських порід на відстань, що сягає кількох десятків і 

навіть сотень кілометрів по пологій, горизонтальній або хвилястій 

поверхні. 

Амплітуда переміщень крил вздовж розривного порушення 

часто не залишається постійною і в певних точках може повністю 

затухати. Такі скиди чи підкиди називають шарнірними. Вісь обер-

тання може розташовуватись в кінці розриву, що спричиняє різно-

амплітудні переміщення крил в одному напрямку, або посередині – 

з різнонаправленим переміщенням протилежних частин крил. Такі 

шарнірні розломи іноді називають осьовими. 
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Б. Розривні порушення з переміщенням крил по простяганню 

зміщувача: 

зсув – розривне порушення з вертикальним або нахиленим 

зміщувачем, яке характеризується зміщенням крил в горизонталь-

ному напрямку – по простяганню зміщувача. 

Розрізняють правосторонній та лівосторонній зсуви. Для 

визначення типу зсуву потрібно стати обличчям до зміщувача в 

місці відриву геологічної поверхні. При лівосторонньому зсуві 

фрагмент геологічної поверхні на протилежному крилі зсуву 

виявиться зміщеним вліво (рис. 3.17, а), а при правосторонньому 

зсуві – вправо від спостерігача (рис. 3.17, б). 
 

 
 

Рис. 3.17 

 

Більшість природних розривних порушень мають комбінова-

ний характер переміщень, з одночасним проявом горизонтальної і 

вертикальної складових. У таких розривах є елементи скиду (підки-

ду) і зсуву. Вони носять назву лівосторонніх (правосторонніх) 

скидо-зсувів та підкидо-зсувів (рис. 3.18). 

В. Розривні порушення з переміщенням крил у напрямку, 

перпендикулярному до зміщувача: 

Розсув – розривне порушення, що характеризується розсу-

ванням крил і утворенням зіяння між ними. Прикладами розсувів, 

залічених розкристалізованих розплавами, можуть служити різно-

манітні дайки або іх рої, так звані паралельні дайки. 

Г. Відносно до складчастих структур у плані серед розривних 

порушень виділяють: 

Повздовжні, в яких простягання змішувача збігається з 

простяганням порушених шарів 
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Рис. 3.18 
 

Поперечні, що пересікають складчасті структури вхрест їх 

простягання. 

Діагональні (косі), зміщувач яких орієнтований під кутом до 

простягання шарів. 

Радіальні, що розходяться по радіусах на периклінальних чи 

центриклінальних замиканнях складок, або на склепіннях куполів, 

від центрів інтрузивних масивів та ін. 

Концентричні (замкнуті, напівзамкнуті або серповидні в пла-

ні), котрі розподіляються на кільцеві та конічні. У кільцевих розло-

мів зміщувач практично вертикальний, або нахилений від центру 

до периферії, а у конічних – нахилений до центру концентричної 

структури. 

Наявність розривних порушень порівняно легко виявляється 

на геологічній карті по зміщенню виходів верств (світ, ярусів) та 

окремих частин геологічних тіл вздовж певного напрямку, по зник-

ненню стратиграфічних підрозділів (присутніх в стратиграфічній 

колонці у вигляді згідно залягаючих пластів), по повторенню вихо-

дів одних і тих же стратиграфічних підрозділів при їх нахиленому 

заляганні та за іншими даними. що стосується визначення на карті 

морфологічного типу розривного порушення, то ця задача часто 

виявляється складною, для її розв'язання треба встановити: 1) на-

прям відносного переміщення крил розривного порушення; 2) про-

сторове положення змішувача. 

У польовах умовах напрям відносного переміщення крил роз-

ривних порушень визначається по орієнтації штрихів та борозн на 

дзеркалах ковзання, по локальних згинах пластів поблизу зміщува-
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ча, по зміщенню пластів по ряду паралельних спряжених розривах 

з невеликою амплітудою, по співвідношенню віку порід у крилах 

розриву. 

Різний вік порід у різних крилах розлому вказує, як правило, 

на переміщення крил в напрямку падіння – здимання зміщувача і, 

як наслідок, на приналежність порушення до скиду, підкиду або 

насуву (рис. 3.19). 

Повторення виходів одних і 

тих же моноклінальнозалягаю-

чих пластів (світ, ярусів) у різ-

них крилах повздовжного роз-

ривного порушення також свід-

чать про переміщення крил у 

напрямку падіння – здіймання 

зміщувача і, таким чином, про 

наявність одного з вказаних ви-

ще типів розривних порушень 

(рис. 3.20) 

З таким же характером 

переміщень крил матимемо 

справу у випадках, коли роз-

ривне порушення косо або 

вхрест простягання розсікає 

пласти, але суцільність геоло-

гічної структури не може бути 

відновлена шляхом переміщення крил розриву в горизонтальному 

напрямку (рис. 3.21). 

Зсуви достеменно встановлюють на геологічній карті лише 

тоді, коли розрив порушує ядро складки і коли зворотним перемі-

щенням крил розриву в горизонтальному напрямі можна досягти 

збігу всіх геологічних границь по обидва боки порушення (рис. 

3.22). Слід заначити, що такі ж співвідношення в плані при моно-

клінальному заляганні порід не дають однозначної відповіді на пи-

тання про характер переміщення крил та відповідно, про морфоло-

гічний тип порушення (рис. 3.23). 

У цих випадках суцільність геологічної структури можна 

відновити як пареміщенням крил розриву в горизонтальному 

напрямку, тобто при зсуві, так і в напрямку падіння-здіймання 

зміщувача, тобто при скиді, підкиді або насуві. 

 
 

Рис. 3.19 

 

 
 

Рис. 3.20 
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Напрям падіння зміщувача визначається на карті по пластових 

трикутниках або за допомогою стратоізогіпс зміщувача. 

 

 
 

Рис. 3.21 

 
 

Рис. 3.22 

 

Для виділення насувів необ-

хідно встановити зв'язок розри-

ву зі складками. Наведемо такі 

ознаки, що вказують на спря-

женість розривного порушення 

зі складками: тісний просто-

ровий зв'язок розриву підкидо-

вого типу з окремими складка-

ми (як правило, дуже стиснути-

ми та перекиненими), більш-

менш однаковий нахил зміщувача та осьових поверхонь складок; 

приуроченість розриву до ядра антикліналі або до її крила (крутого 

в нахилених складках та перевернутого в перекинених); 

субпаралельність лінії виходу зміщувача та осей складок. 

Тектонічні покрови або шар'яжі встановлюються на геоло-

гічній карті досить легко. Їх наявність доводиться пологим, гори-

зонтальним або хвилястим заляганням поверхні волочіння, знач-

ною горизонтальною амплітудою переміщень, а також присутністю 

тектонічних вікон та останців (рис. 3.24). 

Точна діагностика на геологічній карті розривних порушень, 

в яких зміщення крил відбувається косо відносно до падіння 

(простяганая) зміщувача, тобто скидо-зсувів, підкидо-зсувів та їм 

подібних структур, часто неможлива. В деяких випадках для 

розпізнання цих розривних структур будують геологічний розріз 

вздовж змішувача і показують на ньому геологічну ситуацію в обох 

крилах розриву. 

 

 
 

Рис. 3.23 
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Рис. 3.24 

 

 

3.5.3. Побудова виходу зміщувача на горизонтальну 

поверхню (карту) 
 

Оскільки зміщувачі розривних порушень є різновидами 

геологічних поверхонь, методика побудови їх виходу на поверхню 

не відрізняється від методики побудови виходу на поверхню 

підошви або покрівлі пласта. 

 

 

3.5.4. Визначення амплітуди переміщення 
 

Амплітуду переміщення крил розривного порушення можна 

розраховувати аналітично, але частіше вона визначається графічни-

ми способами. Найбільш експресним є метод побудови геологічних 

розрізів. 

У випадку скиду, підкиду або насуву лінію розрізу орієнту-

ють вхрест простягання змішувача і так, щоб вона перетинала одну 

й ту ж геологічну поверхню в обох крилах розриву (рис. 3.25, звер-

ху). Побудувавши топографічний профіль, на нього наносять точки 

перетину лінії розрізу із змішувачем та границями пластів на карті 

(рис. 3.25, знизу). Потім на розрізі будують змішувач відповідно до 

кута його падіння (45°). Границі пластів проводять під кутом види-

мого падіння (у випадку неперпендикулярності розрізу до простя-

гання пластів 34° замість 44°). 
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У побудованому геоло-

гічному розрізі можна ви-

міряти всі амплітуди роз-

ривного порушення скидо-

вого, підкидового або на-

сувного типів. 

На рисунку 3.25 зобра-

жений скид, де АС – амплі-

туда по зміщувачу (повна); 

ВС – вертикальна ампліту-

да; АВ – горизонтальна 

амплітуда; CD – стратигра-

фічна амплітуда; CF – вер-

тикальний відхід; CЕ – 

горизонтальний відхід. Усі 

ці величини пов'язані між 

собою тригонометрично, 

тому, знаючи одну з них, 

кут падіння змішувача і кут 

падіння пласта, легко вираховуються інші амплітуди. 

У випадках, коли рельєф на карті зображений за допомогою 

горизонталей, а елементи залягання пластів у різних крилах розло-

му однакові, вертикальний відхід можна визначити за допомогою 

стратоізогіпс. З цією метою в одному з крил порушення по підошві 

(або покрівлі) одного з пластів проводять стратоізогіпсу і визна-

чають її абсолютну відмітку (рис. 3.26), а потім цю лінію продов-

жують в друге крило розриву до перетину з виходом на поверхню 

тієї ж геологічної поверхні і знову визначають її абсолютну відміт-

ку. Саме різниця абсолютних відміток стратоізогіпс в обох крилах 

розривного порушення і становить розмір вертикального відходу. 

В наведеному прикладі вона дорівнює 150 м. 

При горизонтальному заляганні пластів і зображенні рельєфу 

в горизонталях вертикальна амплітуда, а також вертикальний 

відхід і стратиграфічна амплітуда, які в цьому випадку збігаються з 

нею, легко можуть бути визначеними безпосередньо на геологічній 

карті як різниця висотних відміток одного й того ж пласта по 

обидва боки від лінії порушення. 

 

 
 

Рис. 3.25 
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Рис. 3.26 

 

Величину зсуву по простяганню зміщувача визначають 

безпосередньо по карті, вимірюючи відстань вздовж розриву між 

точками, що були раніше суміжними, а тепер розташовані в різних 

крилах зсуву. Слід мати на увазі, що при пологому заляганні 

зміщувача або пластів і розчленованому рельєфі для знаходження 

зміщення по простяганню необхідно вибрати такі зміщені точки 

(границі), щоб їх висотні відмітки були однаковими або близькими 

за величиною. Стратиграфічна амплітуда зміщення в косих та 

поперечних зсувах визначається способом, викладеним вище. 

У розривних порушеннях складного типу (у скидо-зсувів, 

підкидо-зсувів й інших подібних структурах з переміщенням крил 

як у напрямку падіная-здимання зміщувача, так і по простяганню) 

визначають величину зміщення по простяганню і по падінню-

здійманню зміщувача. У випадку вертикального залягання зміщу-

вача для знаходження цих величин будують розріз вздовж зміщу-

вача (рис. 3.27). При цьому на розрізі показують геологічну ситуа-

цію в обох крилах розривного порушення. Потім розташовану в 

різних крилах розриву маркірувальну точку, що відповідає, 

наприклад, різному перетину маркірувального шару або перетину 

дайок, з'єднують прямою лінією, в результаті чого отримують 

повну величину переміщення у вигляді вектора Р (напрям вектора 

умовний). Знайдений результуючий вектор далі розкладають на 

горизонтальну складову повної амплітуди, або зміщення по простя-

ганню змішувача (Г), і на вертикальну складову, або зміщення по 

падінню-здиманню зміщувача (В), та, використовуючи масштаб, 

визначають істинне їх значення. 
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Рис. 3.27 

 

 

 

3.5.5. Визначення віку розривних порушень 

 

Час появи розривного порушення, встановлюється на основі 

віку тих товщ, які порушуються розривом, та тих, що його перекри-

вають. Розрив утворився після накопичення тих товщ та структур, 

які він порушує, і, відповідно, він завжди молодший, від найбільш 

молодих шарів перекриваючих його товщ або віку магматичних 

тіл, які його проривають. З іншого боку, розривне порушення сфор-

мувалось раніше від часу накопичення тих това, які його пере-

кривають. 

Проілюструємо сказане прикладом. На рис. 3.28 зображено 

підкид, що порушує кам'яновугільні, пермські і тріасові відклади, 

та перекритий відкладами верхньої юри, крейди і палеогену. Відпо-

відно до сказаного, вік цього підкиду після середньо-тріасовий, але 

допізньоюрський. 
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При визначенні віку роз-

ривних порушень, особливо 

крупних, слід маги на увазі, 

що переміщення по них 

могли відбуватись протягом 

довгого часу, неодноразово, 

причому із зміною напрямку 

переміщень. Приклад такого 

розлому зображено на рис. 

3.29. Невідповідність знака 

й амплітуд переміщень, 

виміряних по зміщенню в 

одному випадку, наприклад, 

покрівлі верхньої крейди, а в 

другому – підошви верхньої 

юри, свідчать про неодно-

разові рухи по цьому розло-

му. Даний розлом утворився в ранньокрейдяну епоху (після юри, 

але до пізньої крейди), причому тоді він проявив себе як підкид. 

Повторні переміщення по цьому розломові відбулися після 

формування відкладів еоцену, але до формування неогену, тобто в 

олігоцені, причому на цьому етапі розлом являв собою скид. Таким 

чином, переміщення відбувалися двічі і були різнонаправленими, 

що привело до зменшення початкової амплітуди переміщення. 

 

 
 

Рис. 3.29 

 

 
 

Рис. 3.28 
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Задачі для самостійної роботи 

а) Визначити тип, амплітуду, вік розривних порушень на гео-

логічних картах (додаток 10, 13). 

б) Проаналізувати історію тектонічних переміщень по довго-

живучому розлому (додаток 14). 
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Додаток 14 
 

 
 

Масштаб 1:10000 
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3.6. Структурно-текстурні елементи у гірських 

породах різного походження та їх використання 

при складанні і читанні геологічних карт 

 

Фіксація деформаційних проявів, структурних форм чи форм 

залягання гірських порід у польових умовах та їх зображення на 

геологічній карті можливе лише у геологічних середовищах з так 

чи інакше проявленою неоднорідністю будови та анізотропією 

властивостей. Різноманітні прояви таких неоднорідностей зазвичай 

називають структурно-текстурними елементами гірських порід. Усі 

вони природним чином діляться на площинні (об’ємно-площинні) 

та лінійні. В зарубіжній літературі їм відповідають листуватість та 

лінійність. Ті та інші можуть бути як матеріальними і тоді їх 

називають директивними текстурами, так і уявними або 

геометричними. Кожен клас гірських порід відзначається 

особливим набором структурно-текстурних елементів, серед яких 

розрізняються більш чи менш важливі з позиції структурного 

аналізу.  

Найпоширенішою і найбільш інформативною площинною 

текстурою є шаруватость різних морфологічних і генетичних 

типів. Вона характерна як для осадових, так і для осадово-

вулканогенних і вулканогенних породних комплексів. 

Розшарування іноді спостерігається навіть у певних інтрузивних 

масивах, передусім основного складу. Окрім того, шаруватість 

може зберігатись під час метаморфізму в якості реліктової 

текстури вихідних порід, або успадковуватись іншими текстурами 

суто метаморфічного походження. Попередні розділи дають 

уявлення про способи використання шаруватості у структурному 

аналізі. Головним наслідком формування шаруватості у полі 

гравітації є її субгоризонтальне залягання, відхилення від якого 

сприймається як прояв тих чи інших деформаційних процесів. 

Магматичні породи відзначаються наявністю також особли-

вих текстур, що формуються завдяки течінню силікатних розплавів 

як у глибинних умовах, так і під час ефузивного, експлозивного чи 

екструзивного їх виверження. При цьому виникають різноманітні 

площинні текстури течіння, серед яких найбільш розпов-

сюдженими є флюїдальність і трахітоїдність. Флюїдальність – це 

площинна текстура, виражена чергуванням мікросмуг різного за-

барвлення, часто звивисто-хвилястої форми, що формуються завдя-

ки обтіканню вулканогенним матеріалом нерівностей поверхні 
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течіння (стінок кіналів), уламків, включень, кристалів тощо. 

Трахітоїдність – площинна текстура, утворена субпаралельною 

орієнтацією лускуватих і таблитчастих мінералів, що виникає 

завдяки течінню частково розкристалізованої магми (рис. 3.29). На 

відміну від шаруватості, первинна орієнтація флюїдальністі і 

трахітоїдністі обумовлюється перш за все динамікою розплаву і у 

викопному стані відтворює форми магматогенних структур. 

 

 
 

Рис. 3.29 

 
 

Рис. 3.30 

Найбільша різноманітність площинних структурно-текстурних 

елементів спостерігається у метаморфічних комплексах, оскільки у 

них можуть зберігатися текстури вихідних порід та формуватись 

особливі структурно-текстурні елементи. До останніх належать 

смугастість, сланцюватість та кліваж.  

Сланцюватість є найпоширенішою текстурою метаморфічних 

порід. Її роль для відтворення структурної еволюції різновікових 

метаморфічних та метаморфізованих комплексів така ж важлива, 

як шаруватості для осадових, чи трахітоїдності для магматичних 

комплексів. Сланцюватість – об’ємно-площинна текстура мета-

морфічних порід, виражена планпаралельним розташуванням лус-

куватих або таблитчастих мінералів (рис. 3.30). 

Кліваж – здатність гірських порід розщеплюватись на план-

паралельні плистинки. Реалізація цієї здатності, в силу тих чи ін-

ших причин, приводить до утворення кліважних тріщин (тріщини 

кліважу), які, зазвичай, також позначаються терміном “кліваж”. 

Співвідношення між кліважем і сланцюватістю можуть бути різ-

ними – на рис. 3.31 наведено приклад утворення скупчень 

кліважних тріщин та «рефракції» кліважу осьової поверхні. Вони 

можуть утворюватись як роздільно в часі і просторі, так і сумісно, 

взаємообумовлено. 
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З одного боку, тріщини клі-

важу, як відносно проникливі 

структури, при наявності флюї-

дів стають ареною відповідного 

мінералоутворення (мінералізо-

ваний кліваж), в тому числі з 

виникненням сланцюватих тек-

стур. З іншого – наявність у по-

роді сланцюватості, особливо 

вираженої шаруватими силі-

катами з досконалою спайністю 

уздовж шарів, створює різку 

анізотропію механічних власти-

востей породи і сприяє виник-

ненню кліважу, визначаючи певною мірою орієнтацію та геомет-

рію кліважних тріщин. 

Смугастість, як текстура, виражена чергуванням смуг з 

різним мінеральним складом або (та) структурою, може мати різне 

походження. Розрізняють власне метаморфічну смугастість, пов’я-

зану із дифузійним перерозподілом речовини під час перекристалі-

зації, мігматитову (рис. 3.32) і мілонітову.  

Смуги можуть нести так чи інакше виражену сланцюватість, 

згідну із смугастістю, однак ці текстури можуть формуватись 

роздільно, накладатись одна на 

іншу з довільними орієнта-

ціями. Різні типи смугастості, 

сланцюватості і кліважу відо-

бражають поля напружень і 

деформацій, у яких вони утво-

рились, і використовуються 

для розпізнавання форм заля-

гання метаморфічних і ультра-

метаморфічних утворень. 

Лінійні структурно-текстур-

ні елементи (лінійність) 

також дуже різноманітні. 

Лінійність може бути представленою однаково орієнтованими ви-

довженими мінералами та мінеральними агрегатами, видовженими 

фрагментами та будинами, борознами на площинах проковзування, 

лініями перетину уявних площин та геологічних поверхонь тощо. 

 
Рис. 3.31 

 
 

Рис. 3.32 
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Тобто, природа лінійності може бути дуже різною, але в усіх ви-

падках лінійність так чи інакше характеризує напрямки тектоніч-

них переміщень, що широко використовується у структурному 

аналізі. При цьому важливо розрізняти а-лінійність (рис. 3.33), 

котра співпадає із напрямком переміщень та в-лінійність (рис. 

3.34), перпендикулярну до напрямку переміщень. 

 

 

 

Рис. 3.33 

 
 

Рис. 3.34 

 

Співвідношення сланцюватості та мінеральної лінійності, 

вираженої планпаралельною орієнтацією видовжених мінералів, 

також можуть бути різними. Ці текстури можуть формуватись 

незалежно одна від іншої, що виправдовує їх розмежування, але й 

випадки їхнього суміщення, коли у площині сланцюватості 

фіксується мінеральна лінійність, теж достатньо поширені. Щож до 

інших категорій лінійності, то вони, у загальному випадку, мають 

довільну відносно сланцюватості орієнтацію. 

 

Задача для самостійної роботи 

На додатку 15 наведено структурну карту гранітного масиву 

Відмежих гір (по К. Лоу), виділить на ній ділянки розвитку а- та б-

лінійності. 

Умовні позначення до додатку 15: 1 – простягання та падін-

ня сланцюватості; 2 – теж, з напрямком занурення складок; 3 – 

релікти складчастості та напрямок занурення складок; 4 – план-

паралельні структури течії; 5 – елементи залягання лінійності; 6 – 

залягання поверхні контакту; 7 – граніти, 8 – метаморфічні породи 

докембрію (Гренвіль). 
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Додаток 15 
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4. ПОБУДОВА БЛОК-ДІАГРАМ 

 

4.1. Загальні відомості про блок-діаграми 

 

Геологічна карта, що представляє собою вертикальну проек-

цію на горизонтальну площину різноманітних геологічних тіл, гра-

фічно відображає геологічну будову земної поверхні. 

Однак геологічна карта не завжди задовольняє вимогу 

наочності при необхідності скласти уявлення про будову глибоких 

частин земної кори. Словесні характеристики різноманітних форм 

залягання гірських порід, їх розмірів і просторових співвідношень, 

складені в ході аналізу геологічних карт, звичайно неоднозначні, а 

часом і суперечливі. На геологічних картах іноді складними є 

також і вимірювальні операції. 

Відзначені складнощі компенсуються побудовою додаткових 

геологічних креслень, серед яких найбільш наочними є стерео-

зображення й блок-діаграми. 

Блок-діаграми значно полегшують об'ємне сприйняття геоло-

гічної ситуації й широко застосовуються в тих випадках, коли 

наочність зображення висувається на перший план. 

Блок-діаграми будують, спираючись на методи аксоно-

метричних, афінних і перспективних проекцій. 

Перші два методи відносять до типу паралельних проекцій. 

Це відповідає нескінченно віддаленому положенню точки зору від 

зображуваного предмета. Аксонометричні й афінні проекції дають 

тотожні зображення. Оскільки спосіб побудови афінних проекцій у 

загальному випадку більш складний, у геологічній практиці 

частіше застосовують деякі види аксонометричних проекцій. 

Перспективне проектування відрізняється тим, що промені, 

що проектують, виходять із однієї точки, що забезпечує більш 

звичне для нашого ока зображення. Саме цей спосіб проектування 

використовують найбільш широко. 

 

 

 

4.2. Блок-діаграми на основі аксонометричних проекцій 

 

Аксонометричні проекції можна розглядати як загальний 

випадок паралельного проектування предмета на довільну (картин-
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ну) площину К, що похило розташована по відношенню до трьох 

взаємно перпендикулярних координатних осей простору. 

При проектуванні зображуваний предмет спочатку відносять 

до системи прямокутних декартових координат (x,y,z), а потім всі 

характерні точки предмета, так само як й осі просторових 

координат, переносять в деякому напрямку (Р) на площину 

проекції (К). Положення будь-якої точки на площині К у 

аксонометрії визначається трьома аксонометричними 

координатами, що є відрізками уздовж аксонометричних осей. 

Аксонометричні координати цієї точки будуть відрізнятися від її 

просторових координат, тому що в загальному випадку розміри 

предмета й відрізки на координатних осях у процесі проектування 

зазнають спотворення. Величини цих спотворень (показники 

спотворень) характеризують відношенням аксонометричних 

координат до прямокутних. 

Коли показники спотворення різні на всіх трьох осях, 

проекції називаються триметричні, у диметричних проекціях два 

показники рівні між собою, а при рівності всіх трьох показників 

спотворень проекції називають ізометричними. 

Якщо в просторі між прямокутними осями координат кути 

рівні 90°, то при проектуванні на площину К відповідні кути 

(S,T,U) можуть бути більші або менші 90° (у низці випадків – 90°), 

однак у сумі всі три кути на кресленні завжди рівні 360°, тобто 

S+T+U=360°. 

Розрізняють прямокутні й косокутні аксонометричні проек-

ції. У першому випадку промені, що проектують, перпендикулярні 

до картинної площини проекції К, а в другому – промені нахилені. 

Розглянемо порядок операцій при побудові блок-діаграм й 

основні вимоги щодо їх оформлення. 

 

 

4.2.1. Побудова блок-діаграм на основі горизонтальної 

ізометричної проекції 

У цьому виді аксонометричних проекцій (рис. 4.1в) картинна 

площина сполучена із площиною xoy, а напрямок проектування 

орієнтований до неї під кутом 45°. Вісь z вертикальна, кут між 

осями х и y дорівнює 90°, а кут нахилу осі y може становити 30°, 

60° або 45°. Горизонтальну ізометричну проекцію виконують без 

спотворень по осях x, y, z. 
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Необхідно пам'ятати, що важливою перевагою цього виду 

проекцій є відсутність спотворень лінійних і кутових величин на 

горизонтальних площинах. Якщо за таку площину прийняти 

геологічну карту, то вона може бути безпосередньою основою для 

складання блок-діаграм. При цьому відпадає необхідність 

складання допоміжної вторинної проекції карти, обов'язкової у всіх 

інших аксонометричних проекціях. Хід побудов помітно 

спрощується, що дозволяє рекомендувати до використання цей вид 

проектування. 

Розглянемо спосіб складання блок-діаграм для районів з 

розчленованим рельєфом. 

4.2.1.1. На геологічній карті вибираємо ділянку, яка має 

форму прямокутника й орієнтована найбільш раціонально щодо 

зображуваних на блок-діаграмі геологічних структур. Особливу 

увагу необхідно звернути на орієнтування границь ділянки, по яких 

складаються геологічні розрізи. Обріз ділянки, орієнтований при-

близно вхрест простягання структур, варто розвернути під кутом 

30° до горизонтальної лінії (лінія mn на рис. 4.2а). Спотворення 

структур у цьому розрізі будуть помітно менше, ніж в іншому 

розрізі, кут якого з лінією mn складе 60°. У випадку рівноцінності 

розрізів, кути нахилу щодо горизонтальної лінії можуть бути 

рівними 45°. Лінію проводимо через одну з вершин прямокутника, 

з якої добре видні форми рельєфу й геологічні структури. Макси-

мальні висоти ділянки зручніше розташовувати в дальній частині 

діаграми. 

4.2.1.2. Побудова рельєфу здійснюється на аркуші кальки 

(рис. 4.2б): 

– орієнтуємо обрану ділянку АБВГ так, щоб лінія mn зайняла 

горизонтальне положення; 

– копіюємо на кальку лінію mn і дві сторони прямокутника, 

спрямовані до глядача (АБ й АГ) і позначимо їх відповідно А/Б/, 

А/Г/; 

– вверх до точок Б/ і Г/ проведемо лінії перпендикулярні лінії 

тп і побудуємо на них вертикальні масштаби, що відповідають 

масштабу карти, приймаючи відмітки точок Б/, Г/ за нульові; 

кладемо кальку на карту так, щоб значення масштабів, що 

відповідають найвищій горизонталі (1100 м), сполучилися із 

точками Б и Г на карті; 
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Назва та 

характеристика 

проекції 

Положення 

аксонометричних 

осей на кресленні 

Зображення кубу в 

даній проекції 

 

 

а) Прямокутна 

ізометрична 

S = 120° 

T = 120° 

U = 120° 

 

 
 

 

 

 

б) Прямокутна 

діметрична 

S = 97°10´ 

T = 131°25´ 

U = 131°25´ 
 

 
 

 

в) Горизонтальна 

ізометрична 

S = 135° 

T = 135° 

U = 90° 
 

 
 

 

г) Фронтальна 

ізометрична 

S = 90° 

T = 135° 

U = 135° 
 

 

 

 

д) Фронтальна 

діметрична 

S = 90° 

T = 135° 

U = 135° 

  

Рис. 4.1 
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Рис. 4.2а 

 

– при нерухомому положенні кальки копіюємо тільки дану 

горизонталь; таким же чином, сполучаючи відповідні поділки 

масштабів із точками Б и Г, копіюємо на кальку всі інші 

горизонталі топографічної основи обраної ділянки геологічної 

карти. Необхідно копіювати всі фрагменти однойменної 

горизонталі в одному положенні кальки, щораз доводячи кінці 

розімкнутих горизонталей до відповідних сторін нанесеного на 

карту прямокутника. Наприклад, горизонталі з відмітками 800, 900 

ін. (рис. 4.2а, 4.2б) проходять у трьох місцях ділянки, тому при 

сполученні 800-метрових рівнів масштабів із точками Б и Г на 

кальку переносять всі три фрагменти горизонталі 800, доводячи 

їхні кінці до ліній АБ, БВ і ВГ; 

– при копіюванні горизонталей на кожній з них відзначимо 

точки перетинів горизонталлю рік, шляхів сполучень, геологічних 

границь (рис. 4.2б). 

Якщо характерні точки геологічних контурів розташовують-

ся між горизонталями, то їх необхідно копіювати на кальку, 

встановивши її відповідно до приблизно оціненої висоти точок. 

Наприклад, границя четвертинних відкладів на ділянці АБВГ (рис. 

4.2а) незгідно перекриває відклади палеогену й розташовується між 

горизонталями з оцінками 500 й 600. Для копіювання на кальку 
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точок перетинів підошви четвертинних відкладів із покрівлею й 

підошвою вапняків олігоцену, із точками Б та Г ділянки, сполу-

чаємо однакові поділки масштабів, що відповідають приблизно 

середині відстані між оцінками 500 й 600; 

– визначимо висоти точок А, Б, В, Г по горизонталях карти й 

нанесемо їх на вертикальних лініях, проведених через точки А/, Б/, 

В/, Г/ на кальці, користуючись вертикальними масштабами. На рис. 

4.2б висоти цих точок відповідно рівні 450 м, 950 м, 1000 м й 450 

м; 

– через закінчення всіх перенесених на восківку горизонта-

лей проведемо криві лінії відповідно до форм рельєфу, доводячи їх 

до винесених на вертикальних лініях точок А//, Б//, В//, Г//. Проведе-

ні лінії відображають профілі топографічної поверхні в рамках 

ділянки; 

 

 
 

Рис. 4.2б 
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– переносимо отримане креслення з кальки на папір; 

– нанесемо на отриманому зображенні відмітки горизонталей 

і покажемо нахил місцевості за допомогою бергштрихів. Іноді для 

більшої виразності рельєф зображують за допомогою тіней і харак-

терних ліній скатів і гребенів, прибираючи горизонталі із креслен-

ня. 

4.2.1.3. Для відбиття на побудованій топографічній поверхні 

геологічної ситуації необхідно: 

– по точках, відзначених на горизонталях, провести геологіч-

ні контури, ріки й ін.; 

– позначити індексами й кольорами (або літологічним кра-

пом) геологічні утворення. Літологічні знаки повинні бути орієнто-

вані відповідно лініям виходу шарів на денну поверхню. 

 

 
 

Рис. 4.2в 
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4.2.1.4. Для зображення геологічної ситуації на звернених до 

глядача вертикальних площинах блоку необхідно: 

– побудувати звичайні геологічні розрізи по карті по цих 

напрямках (лінії АБ й АГ на рис. 4.2а); 

– розграфити отримані розрізи мережею прямокутників або 

квадратів через 1 см по вертикалі від початку розрізу та по 

горизонталі від лінії нуля метрів над рівнем моря; 

– побудувати таку ж мережу на блок-діаграмі у вигляді сис-

тем паралелограмів або ромбів, опираючись на вже нанесений на 

блок-діаграмі контур рамки ділянки й вертикальні лінії по його 

кутах; 

– кресленням по сітці квадратів перенести геологічні розрізи 

на блок-діаграму. 

4.2.1.5. Для остаточного оформлення блок-діаграми необхід-

но винести на неї аксонометричний масштаб із вказівкою кое-

фіцієнтів спотворення й кутів між осями (рис. 4.1), орієнтуванням 

щодо сторін світу й умовні позначення. 

Недоліком отриманої на рис. 4.2в блок-діаграми є недостатня 

природність зображення. У зв'язку із цим описаний спосіб 

побудови блок-діаграм на основі горизонтальної ізометричної 

проекції рекомендуємо використовувати для дрібномасштабних 

карт або для місцевості зі слаборозчленованим рівнинним 

рельєфом. Побудова блок-діаграм у цьому випадку виходить 

гранично простим, оскільки відпадає необхідність у побудові 

топографічної поверхні (п.п. 4.2.1.2. і 4.2.1.3.). Після копіювання 

обраної й відповідно орієнтованої ділянки геологічної карти з 

усією геологічною ситуацією в неспотвореному виді (п. 4.2.1.1.), 

виконуються побудова спостворених розрізів й оформлення блок-

діаграми (п.п. 4.2.1.4. і 4.2.1.5.). 

 

4.2.2. Побудова блок-діаграм на основі прямокутної 

ізометричної проекції 

У геологічній практиці прямокутна ізометрична проекція 

досить широко використовується як основа для блок-діаграм (рис. 

4.1а), які дають найбільш звичне для ока зображення пересіченої 

місцевості. Наочність зображення компенсує труднощі, пов'язані з 

необхідністю побудови вторинної горизонтальної проекції геоло-

гічної карти (ділянки). 

Розглянемо методику побудови блок-діаграми по геологічній 

карті в цій проекції: 
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Рис. 4.3а 
 

4.2.2.1. Вибираємо ділянку відповідно до вимог пункту 

4.2.1.1. і обмежуємо її прямими лініями у формі прямокутника 

(квадрата), враховуючи, що розрізи блок-діаграми будуть спотворе-

ні в однаковій мірі (рис. 4.3а). 

4.2.2.2. Будуємо вторинну горизонтальну проекцію ділянки 

геологічної карти (рис. 4.3б): 

– на чистому аркуші паперу проводимо горизонтальну лінію 

mn і задаємо на ній (довільно) положення точки А при даному 

орієнтуванні ділянки; 

– з точки А до лінії mn проводимо дві прямі з нахилом 30° і 

відкладаємо на них відрізки рівні сторонам АБ й АГ обраної ділян-

ки; 

– будуємо паралелограм, що відповідає прямокутнику ділян-

ки, й знаходимо положення точки В; 

– системами горизонтальних та вертикальних паралельних 

прямих, що проведені через 1 см, розбиваємо на карті сітку квадра-

тів, а на вторинній проекції – сітку відповідних їм паралелограмів. 

Розміри комірки цієї сітки повинні відповідати геологічному наван-

таженню, щоб можна було здійснити перенесення всіх контурів 

геологічної карти (горизонталі, ріки, геологічні границі й ін.) з 

найменшими погрішностями. 
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4.2.2.3. Аксонометричну побудову рельєфу виконуємо по 

вторинній горизонтальній проекції (рис. 4.2б) за допомогою кальки 

й відповідно до методики, викладеної в пункті 4.2.1.2. Допоміжні 

масштаби, побудовані на вертикальних лініях, що проходять через 

точки Б/ і Г/ на кальці, повинні відповідати масштабу карти. 

4.2.2.4. Зображення геологічної ситуації на побудованій 

топографічній поверхні робимо відповідно до пункту 4.2.1.3. 

4.2.2.5. Побудова геологічних розрізів на обернених до гляда-

ча сторонах блоку здійснюємо кресленням по квадратах (п. 4.2.1.4). 

4.2.2.6. Виносимо на креслення аксонометричний масштаб 

(див. рис. 4.1, п. а), вказуємо орієнтування щодо сторін світу, наво-

димо умовні позначення (рис. 4.3в). 

У тих випадках, коли бажано представити на блок-діаграмі 

один з розрізів у неспотвореному вигляді, використають фронталь-

ну діметричну проекцію (рис. 4.1д). Недоліком її є сильне спотво-

рення горизонтальної поверхні (геологічної карти). Прийнятне 

зображення в цьому виді проекцій отримується при спотворенні по 

осі y, рівному 3/4 (рис. 4.4). 

Побудова блок-діаграм на основі фронтальної діметричної 

проекції виконується з побудовою вторинної горизонтальної 

проекції карти й відрізняється від попередньої побудови (2.2) лише 

орієнтуванням ділянки (горизонтальна лінія mn збігається зі 

стороною АГ) і необхідністю зменшити розміри карти по осі Y при 

переносі на блок-діаграму. 

 

 

4.3. Блок-діаграми на основі перспективних проекцій 

 

На відміну від паралельного проектування, у перспективному 

зображенні рівні по довжині й паралельні між собою лінії (наприк-

лад, ребра прямокутного паралелепіпеда) рідко виявляються рівни-

ми або паралельними на кресленні. Вертикальні лінії зображуються 

вертикально, але горизонтальні паралельні лінії якогось одного 

напрямку наносяться на креслення таким чином, що їхні продов-

ження сходяться на задньому плані в одній точці. Лінії іншого 

напрямку сходяться в іншій точці; точки сходження розташовують-

ся на прямій, яку називають лінією обрію (mn на рис. 4.5). Така 

перспектива називається "кутова" або "двухточечна". Якщо існує 

лише одна точка сходження горизонтальних прямих, проекція 

зветься "паралельна" або "одноточкова" перспектива (рис. 4.6). 
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Оскільки паралельні лінії в перспективних проекціях у 

загальному випадку зображуються лініями, що сходяться в певній 

точці, через це безперервним змінам піддаються також горизон-

тальні й вертикальні масштаби, що зберігають свої значення лише 

в перетинах, паралельних картинній площини. Ця обставина силь-

но ускладнює побудову блок-діаграм у перспективних проекціях і 

вимірювальні операції по них. Однак висока природність (звич-

ність для ока) одержуваних зображень пояснює досить широке 

застосування цього виду проектування. 

 

 
 

Рис. 4.5 
 

 
 

Рис. 4.6 
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Рис. 4.7 

 

 

 

4.3.1. Побудова блок-діаграм для районів з 

рівнинним рельєфом 

При роботі з геологічною картою, яка складена для районів з 

рівнинним рельєфом, який практично не відображається на блок-

діаграмі, Г.С. Поршняков розробив такий хід побудови перспектив-

ного зображення. 

4.3.1.1. Вибираємо положення карти відносно картинної пло-

щини й головного, перпендикулярного до картинної площини, 

променя зору. З багатьох можливих положень доцільно обрати 

одне з двох, що наведені на рисунках 4.7 та 4.8: 

– у першому положенні (рис. 4.7) обріз карти (обраної ділян-

ки), орієнтований приблизно вхрест простягання структур, сполу-

чений з базовою лінією картинної площини, а головний промінь зо-

ру винесений вправо і вверх для того, щоб показати розріз правого 

обрізу ділянки й верхню поверхню блоку; 

– у другому положенні (рис. 4.8) обрізи ділянки орієнтовані 

косо щодо базової ліній картини, а головний промінь зору розташо-

ваний прямо над точкою їхнього зіткнення або близький до неї. 

4.3.1.2. Розбиваємо на карті систему квадратів, щільність якої 

довільна й залежить від навантаження карти. Продовжимо лінії, що 

формують систему квадратів, до їхнього перетинання з базовою 

лінією картини й позначимо на ній точки перетину як це показано 

на рисунку 4.8. 
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Рис. 4.8 

 

4.3.1.3. На аркуші паперу будуємо перспективну проекцію 

сітки квадратів. 

У випадку першого положення ділянки (рис. 4.9): 

– правий верхній кут аркуша приймаємо за головну точку 

картини О; 

– відклавши вліво від неї відстань АБ і приблизно таку ж 

відстань донизу, відзначимо положення точки А и проведемо 

горизонтальну базову лінію картини; 

– вправо від точки А відкладемо сторони квадратів сітки 

ділянки (точки 1,2,3,4 на рис. 4.7); 

– з'єднаємо точки А, 1, 2, 3, 4 із точкою О, тобто, проведемо 

лінії сітки, що перпендикулярні до картинної площини; 

– з точки 4 проведемо діагональ сітки квадратів під кутом 

25–35° до базової лінії картини (у плані діагональ утворить кут 45° 

з базовою лінією); 

– із точок перетину діагоналі із системою прямих, що 

сходяться в точці О (точки а, б, в, г) проведемо прямі, які пара-

лельні базовій лінії й одержимо проекцію сітки квадратів; 

– для побудови вертикальних стінок блоку від точки А без 

зміни масштабу відкладемо бажану його глибину й отриману точку 

Е з'єднаємо із точками з'єднання сторін блоку. 
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Рис. 4.9 

 

 

 

 
 

Рис. 4.10 
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У випадку другого положення ділянки (рис. 4.10): 

– приймемо лівий верхній кут аркуша за точку з'єднання пря-

мих, що утворять у плані кут 30° із проекцією головного променя 

зору; 

– довільно виберемо положення точки А, достатньо віддале-

не донизу і вправо від точки з'єднання прямих і проводимо через 

неї горизонтальну базову лінію картини; 

– відкладемо на отриманій лінії вправо й уліво від точки А 

взяті з рис. 4.8 відрізки й відзначаємо точки 1–8; 

– з'єднаємо точки А, 1, 2, 3, 4 з лівим верхнім кутом аркуша 

та одержимо першу систему прямих сітки квадратів; 

– точку А з'єднаємо із правим верхнім кутом аркуша, 

прийнявши його за точку з'єднання діагоналей квадрата (така точка 

може розташовуватися й поза аркушем, позиція її довільна); 

– з'єднавши отримані точки б, в, м, В відповідно із точками 5, 

6, 7, 8 одержимо проекцію другої системи прямих сітки квадратів. 

Положення точки Б одержуємо на перетині діагоналі Г–г з прямою 

В–4; 

– для побудови вертикальних стінок блоку від точки А без 

зміни масштабу відкладемо довільний відрізок до бажаної глибини. 

З отриманої точки Е проведемо пряму в напрямку лівого верхнього 

кута до перетину з вертикаллю, яка опущена із точки Г. Проведемо 

другу пряму від точки Е до точки К, що може бути отримана на 

перетині вертикалі, що проходить через точку Б з прямою КМ, що 

йде в лівий верхній кут аркуша із точки М, яка відстоїть від точки 4 

на відстані 4М=AЕ. 

4.3.1.4. Перенесемо геологічні контури й необхідний мінімум 

топографічних елементів з карти на її перспективну проекцію, 

малюючи контури по квадратах та їхніх проекціях. Позначимо ін-

дексами й крапом (кольорами) геологічні утворення. 

4.3.1.5. Побудуємо розрізи на обернених до глядача сторонах 

блоку. Якщо одна зі сторін блоку орієнтована паралельно до 

картинної площини, то геологічний розріз на ній дається без 

спотворень. 

На сторонах, що розташовані під кутом до картинної площи-

ни, розрізи можна побудувати за допомогою креслення по квадра-

тах. 

4.3.1.6. Зазначимо розміри зображеного блоку, його орієнту-

вання по сторонах світу, наведемо умовні позначення. 
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Рис. 4.11в 

 

 

 

4.3.2. Побудова перспективи гірської місцевості 

Складання блок-діаграм по геологічних картах гірських 

районів (рис. 4.11а) на основі перспективного проектування 

ускладнюється необхідністю складати кілька проекцій побудованої 

на карті сітки квадратів, окремо для кожної 5-ої (10-ої) горизонталі. 

Перенесення цих горизонталей здійснюється на відповідні їм по 

висоті сітки. При невеликих розмірах блоку й невисоких вимог до 

точності креслення обмежуються побудовою допоміжної 

перспективної проекції сітки квадратів тільки для однієї середньої 

для даної місцевості висоти (на рис. 4.11б вона прийнята за висоту 

700 м). Кресленням по квадратах на цю сітку переносимо 

горизонталі й геологічні контури. Потім у всіх чотирьох кутах 

проекції проводимо вертикальні масштаби (у загальному випадку 

різні на кожному куті). Копіюємо всі чотири масштаби на кальку, а 

потім будуємо топографічну поверхню вже знайомим нам методом 

копіювання окремих горизонталей при послідовному сполученні 

відповідних значень вертикальних масштабів на кальці з кутами 

допоміжного зображення карти (рис. 4.11в). 
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4.4. Побудова блок-діаграм по профілях 

При невисоких вимогах і точності зображення рекомендуємо 

розроблений Ю.В. Станкевичем простий спосіб побудови блок-

діаграм по профілях. 

4.4.1. Карту (обрану для блок-діаграми ділянку) розбиваємо 

на ряд профілів, як це показано на рисунку 4.12а. 

4.4.2. На аркуші паперу креслимо базову лінію блок-діаграми 

(рис. 4.12б), для чого: 

– на горизонтальній базовій лінії довільно вибираємо 

положення точки А; 

– від точки А проводимо пряму під кутом 10–60° до горизон-

тальної базової лінії (нахил прямої береться крутим (35–60°) якщо 

необхідно звернути увагу на поверхню діаграми, і пологим (10–

30°)), якщо увага звертається на розрізи; 

– на отриманих прямих від точки А відкладаємо відрізки, 

рівні відповідним сторонам карти (АА й АЕ); 

– провівши через отримані точки прямі, які паралельні до 

прямих АА й АЕ, одержимо паралелограм (ромб в окремому 

випадку) базової лінії блок-діаграми. 

4.4.3. На базовій лінії блок-діаграми проводимо лінії профі-

лів, відклавши на відповідних сторонах базової лінії відстані між 

профілями на карті. 

4.4.4. Будуємо геологічні розрізи по нанесеним на базову лі-

нію блок-діаграми профілям. Повністю будується тільки передній 

профіль (АА), на інших – намічається рельєф, точки перетину 

горизонталей і геологічних границь із лінією профілю. Всі розрізи 

будуються від одного рівня, що відповідає відмітці базису діа-

грами. Бічний профіль будуємо окремо. На нього наносимо лінії 

перетину з основними профілями. Точки перетину цих ліній з кон-

тактами порід бічного профілю наносимо на бічну грань блок-діа-

грами й потім, з'єднуючи ці точки, викреслюємо бічний (спотво-

рений) профіль. 

4.4.5. Будуємо рельєф у горизонталях і геологічну будову 

поверхні, з'єднуючи точки, відмічені на поверхні профілів. 

4.4.6. Остаточно завершимо креслення, нанесемо відповідні 

написи, кольори, крап й умовні позначення. 

При необхідності деякі із профілів можна розсунути або 

обрізати й, таким чином, показати внутрішню будову блоку (рис. 

4.12в). 
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Рис. 4.12а 

 

 

 

 
 

 

Рис. 4.12б 
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