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Теоретичні положення, що були покладені в основу структурно-парагенетич-
ного аналізу на тектонофаціальній основі, вперше були сформульовані Є. І. Патала-
хою в 1970 р. в роботі "Механізм виникнення структур течії в зонах зминання" [15]. 
У цій роботі, написаній за результатами польових і експериментальних досліджень 
із залученням відповідних даних механіки суцільних середовищ, фізики твердого 
тіла, гідродинаміки та інших природничих наук, на прикладі окремих палеозойсь-
ких зон зминання Казахстану було доведено, що провідну роль при структуроутво-
ренні у зонах складчастості відіграє своєрідна тектонічна течія порід, яка реалізу-
ється як односистемна зсувна деформація вздовж розломів. У цій ґрунтовній праці 
фактично вперше було сформульовано уявлення про структурно-динамометамор-
фічний парагенезис (сьогодні на позначення відповідного поняття вживається тер-
мін парагенез) – як набір певних структурних елементів (складки ламінарної течії, 
кліваж та сполучені з ним метаморфічні зміни порід, лінійність, будинаж, жили 
альпійського типу й інші структурні й речовинні форми), виникнення яких відо-
бражає фізичні умови й механізми структуроутворення. 

 
 

1.1. ПОНЯТІЙНА БАЗА  
СТРУКТУРНО-ПАРАГЕНЕТИЧНОГО АНАЛІЗУ  

НА ТЕКТОНОФАЦІАЛЬНІЙ ОСНОВІ 
 

Головним об'єктом структурно-парагенетичного аналізу на тектонофаціальній 
основі є дислокаційні структури будь-якого генетичного типу, порядку й морфоло-
гічних форм прояву. Фахове дослідження таких утворень вимагає використання 
напрацювань із фізики твердого тіла, механіки суцільних середовищ та гідродина-
міки. У зв'язку з цим нижче коротко розглянуто такі поняття, як напруження та 
поле напружень; реологічні властивості, в'язкість гірських порід, тобто тих їх фі-
зичних властивостей, які забезпечують або впливають на механізми дислокаційних 
перетворень геологічних середовищ. 
Деформація (термін походить від лат. deformatio – "спотворення"). Під дефор-

мацією в механіці розуміють зміну взаємного розташування умовних частинок гео-
логічного тіла разом зі зміною його об'єму чи форми або одночасно об'єму й фор-
ми. Ініціюється вона дією на тіло зовнішніх навантажень, що в цьому тілі реалізу-
ються як напруження (пружні сили віднесені до одиниці площі), дія яких спрямо-
вана на створення нової, відповідної цим навантаженням, рівноваги.  

Деформації в природних умовах здійснюються в силових полях, що генеруються:  
1) ендогенними тектонічними процесами;  
2) ротаційними силами; 
3) природною гравітацією;  
4) ударними та вибуховими явищами; 
5) зміною температурного режиму земної кори та окремих її ділянок;  
6) магморозривом; 
7) фазовими переходами речовини;  
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8) літогенезом;  
9) гідратацією та дегідратацією порід і мінералів; 

10) іншими менш впливовими факторами.  
З-поміж тектонічних процесів, які спричиняють деформацію земної кори, можна 

відзначити:  
1) стиснення та розтягування земної кори, які викликаються зміною ротаційного 

режиму та припливно-відпливними явищами;  
2) глибинні процеси у надрах Землі, викликані речовинною диференціацією та 

горизонтальною і вертикальною конвекцією мантійних потоків і пов'язані з цими 
явищами дрейф літосферних плит та зміщення великих блоків земної кори;  

3) субдукція (занурення), обдукція (насування) та колізія (зіткнення) літосфер-
них плит;  

4) локальне стиснення та розтяггування окремих ділянок земної кори, які ви-
кликаються завойовуванням магмою геологічного простору та діапіризмом різних 
типів і масштабів;  

5) порушення ізостазії земної кори внаслідок зміни навантажень на земну кору у 
зв'язку з накопиченням або з денудацією осадових та магматичних товщ у зонах 
орогенів.  

У всіх випадках важливу роль відіграють механічні навантаження, під якими 
розуміють внутрішні сили, що виникають  при деформації матеріалу [23]. 
Поля напружень. У структурних дослідженнях враховується характер розподі-

лу напружень у геологічних середовищах по вертикалі й горизонталі. Такі поля яв-
ляють собою сукупність напружень у всіх точках середовища (масиву порід). Вони 
за масштабами розмаху поділяються на регіональні та локальні. При цьому масшта-
бність їх прояву може мати декілька порядків. Прикладом локального поля напру-
жень є концентрація напружень на кінцях тріщин, кавернах, місцях вигину шарів.  

Поля напружень, у свою чергу, поділяють на регулярні й нерегулярні.  
Регулярні поля напружень часто мають регіональний розмах. Наприклад,  це по-

ля, що створені ротаційними силами Землі, силами тяжіння, а також масштабними 
ендогенними регіональними тектонічними чинниками. Важливою ознакою таких 
полів є паралельність проявлених в їхніх межах однотипних лінійних та площин-
них структурних форм (розломів, осьових поверхонь складок, сланцюватості, клі-
важу, тріщин тощо).  

Натомість нерегулярні (їх ще називають диференційованими) поля напружень 
характеризують неоднорідне орієнтування головних осей напружень та варіації ве-
личин останніх по горизонталі й вертикалі. Найчастіше такі поля проявлені в неод-
норідних у літолого-структурному або в контрастних у реологічному відношенні 
середовищах, а також при малих деформаціях. 
Реологія, реологічні умови (рос. обстановки), реологічні механізми та рео-

логічні моделі. Реологія – це наука, яка вивчає деформаційну поведінку реальних 
тіл у часі, з урахуванням термальних, механічних, хімічних та інших факторів. 

Термін "реологія", запропонований Ю. Бінгамом, увійшов у науковий обіг у 
1929 році. Основна задача реології – визначення характеру залежності між на-
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пруженнями (σ, τ) та деформацією (ε), а також між напруженнями та часом де-
формації (t). Реологія, крім того, розв'язує завдання, що стосуються співвідношень 
деформаційної поведінки конкретного матеріалу зі зміною його структури та навіть 
складу. У вузькому розумінні реологія вивчає характер течії рідинних та в'язких 
речовин. У ширшому розумінні об'єктами реології є різноманітні матеріали, в тому 
числі тверді гірські породи. 
Реологічні механізми. У тектоніці під такими механізмами розуміють дислокацій-

ні перетворення порід, які здійснюються на мікро- та частково мезорівні й забезпе-
чують певні форми тектонічної течії гірських порід. Дія таких механізмів зумовлює 
формування дислокаційних структур будь-якого морфологічного типу й порядку. 
Подібні перетворення найчастіше здійснюються на зерновому та близькому до нього 
рівнях й нерідко супроводжуються мінеральними змінами гірських порід або беруть 
безпосередню участь у здійсненні таких перетворень. У різних випадках форми їх 
морфологічної реалізації залежать від великої кількості факторів, зокрема від:  

1) величини механічних навантажень; 
2) тривалості дії та швидкості деформації; 
3) термальних умов та від їх зростання чи зменшення у часі;  
4) всебічного та негідростатичного тиску, порового тиску та від характеру їх 

зміни у часі;  
5) літології геологічних середовищ та їх первинної структурованості;  
6) спроможності порід у змінних РТ- (і передусім термальних) умовах до син-

деформаційних (динамометаморфічних тощо) мінеральних та структурно-
текстурних перетворень.  
Реологічні властивості геологічних середовищ (тіл). Під ними розуміють поте-

нційну здатність (стартову чи набуту) таких середовищ деформуватися за тим 
чи тим реологічним механізмом, дія якого узгоджується як мінімум з одним із на-
ведених нижче факторів: 

1) термальні умови цих середовищ (тіл) у момент деформації;  
2) локальний та всебічний тиск; 
3) час та швидкість деформації. 
У свою чергу ці фактори визначаються за:  
1) мірою пружності; 
2) мірою пластичності (межею текучості);  
3) мірою міцності;  
4) величиною динамічної в'язкості;  
5) характером повзучості, текучості та релаксаціі напружень. 
Окрім зазначених факторів, на реологічні властивості геологічних тіл впливає 

відносна величина механічних навантажень (міра внутрішніх сил, що виникають 
при деформації матеріалу [23]). 

Для визначення реологічних властивостей порід використовуються поняття про 
міру крихкості та міру пластичності. Згідно з Дж. Хендіним, міра пластичності 
вираховується у відсотках тієї деформації, після якої починається руйнування: 

1) якщо деформація до руйнування або утворення тріщини не перевищувала 1%, 
матеріал вважається дуже крихким; 
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2) якщо ця деформація дорівнює 1–5% – матеріал помірно крихкий;  
3) якщо деформація дорівнює 5–10% – матеріал помірно пластичний; 
4) якщо ця деформація перевищує 10% – матеріал пластичний. 
Реологічні властивості середовищ (тіл) описуються реологічним рівнянням ста-

ну (РРС) – f (σ, ε, t). Найпростішому (граничному) такому стану відповідають лі-
нійні співвідношення між деформацією (або швидкістю деформації) і напруження-
ми (закон Гука для твердих тіл та закон Ньютона-Стокса для ідеальних рідин). Від-
повідно визначають два крайніх за реологічною поведінкою типи геологічних тіл – 
пружні, що при деформуванні не супроводжуються дисипацією (розсіюванням) 
енергії, і рідинні (в'язкі), що не спроможні запасатися енергією деформування. При 
достатньо низьких навантаженнях чи при малій швидкості деформування майже всі 
РРС лінійні, а при збільшенні або при зменшенні швидкості деформації механічна 
поведінка тіл стає складнішою і описується нелійними РРС.  
Відповідно розрізняють лінійні й нелінійні тіла (реологічні середовища). У цій 

роботі геологічні тіла за реологічними властивостями поділені на:  
1) крихкі та пружно-крихкі (тіла Гука); 
2) пластичні;  
3) крихко-пластичні, крихко-в'язкі; 
4) в'язко-пластичні; 
5) в'язкі (ньютонівські). 
До крихких та пружно-крихких належать тіла, деформація (ε) яких пропорційна 

напруженню (σ, τ), тобто має лінійний характер і керується законом Гука. Дефор-
мація таких тіл здійснюється практично миттєво (за геологічними мірками часу) і 
не завжди долає межу текучості. В той же час при досягненні межі міцності подібні 
тіла втрачають цілісність і механічно руйнуються. 

До пластичних належать тіла, що при деформації знаходяться у повзучому чи 
текучому стані.  
В'язкі тіла (рідини). Їх деформація здійснюється з поглинанням енергії (тепло-

вої, механічної). Для підтримання такої деформації потрібне постійне прикладення 
механічних чи інших навантажень. 
Крихко-в'язкі тіла і крихко-пластичні тіла. В'язка чи пластична складові цих тіл 

комбінується з крихким руйнуванням. Останнє забезпечує рух матеріалу на зерно-
вому та надзерновому рівнях. На короткотермінову зміну навантажень такі тіла ре-
агують як крихка деформація. 
Динамічна в'язкість порід. Під такою в'язкістю розуміють здатність речовини 

чинити внутрішній опір зсувній деформації (течії). Уявлення про в'язкість такого 
типу було введено І. Ньютоном для визначення реакції різних ідеальних (ньютонів-
ських) рідин на швидкість течії. Зокрема, різні рідини чинять різний опір такому 
рухові внаслідок дії в них внутрішнього тертя, тобто прояву в'язкості. У такій сис-
темі опір швидкості течії рідини визначається динамічною в'язкістю (коефіцієнтом 
в'язкості) – η. Така в'язкість прямо пропорційна дотичним напруженням (τ) та часу 
деформації (t) і зворотно пропорційна величині деформації (ε): 

.tη = τ ε  
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Динамічна в'язкість вимірюється в паскаль-секундах (Па⋅с), 1 Па⋅с = 1 Н⋅с/м2 або 
пуазах (П), П = 0,1 Па⋅с. Наприклад, в'язкість води дорівнює 0,003 Па⋅с, вологої 
глини – 100 Па⋅с. 

Зворотною до такої в'язкості величиною є текучість (ϕ):  
1 .ϕ = η  

Вважається, що в'язкість подібного типу – це прерогатива газів та рідин, тобто 
речовин, які мають здатність до течії на атомарно-молекулярному рівні. Механізм 
внутрішнього тертя в таких речовинах проявляється в тому, що молекули, які ру-
хаються хаотично, при зближенні енергетично взаємодіють між собою, що призво-
дить до прискорення або гальмування їх руху й, у свою чергу, зумовлює вирівню-
вання швидкості їхньої руху. 

Певною динамічною в'язкістю володіють і гірські породи. Але рух матеріалу та 
прояв у них внутрішнього тертя переважно здійснюється на надмолекулярному, 
міжзерновому рівні, починаючи з мікроскопічних (взаємодія фрагментів кристаліч-
ної гратки мінералів, зерен мінералів між собою, частинок пелітової, алевритової, 
псамітової розмірності тощо) і закінчуючи мезоскопічними тілами та навіть мезоб-
локами. Крім того, на величину такого тертя впливає наявність у породах води, 
продуктів часткового плавлення, а також мінеральних новоутворень. Особливо це 
"відчувають" на собі осадові породи на стадії діагенезу та кристалічні породи при 
метасоматозі, метаморфізмі, мігматизації. 

Динамічна в'язкість гірських порід дуже велика і набагато перевищує таку в'яз-
кість рідин. У цих породах вона залежить від їхнього мінерального складу, струк-
тури та текстури. На неї впливають ступені літіфікації та метаморфізації порід. Ди-
намічна в'язкість гірських порід завжди змінюється при нагріванні та охолодженні, 
а також при збільшенні чи зменшенні механічних навантажень і тривалості цих на-
вантажень. На неї, крім того, впливає і внутрішня мезо- та мікроструктурна органі-
зація геологічних середовищ. Наприклад, сумарна (ефективна) в'язкість однакових 
за складом розсланцьованих, розкліважованих, тонкошаруватих порід завжди мен-
ша, ніж в'язкість масивних чи грубошаруватих або взагалі шаруватих їх різновидів.  

Для порівняння: в'язкість деяких речовин при кімнатній темперетурі має такі 
значення: води – 10-3 Па⋅с; гранітної лави – до 105 Па⋅с; льоду – 1013 Па⋅с; більшості 
осадових та вивержених гірських порід – від 1013 до 1021 Па⋅с. В'язкість речовини 
верхньої мантії геофізиками оцінюється близько 1022 Па⋅с.  

М. В. Гзовський [6] поділив гірські породи за в'язкістю на такі чотири категорії: 
перша – глини, солі, гіпси, тонкошаруваті піщано-глинисті товщі, які мають в'яз-
кість від 1014 до 1017,5 Па⋅с; друга – тонкошаруваті вапняки, слабко шаруваті й піща-
но-глинисті товщі, в'язкість яких за тих самих умов змінюється від 1015 до 1018,5 Па⋅с; 
третя – шаруваті пісковики, конгломерати, вулканічні породи та слабкометамор-
фізовані піщано-глинисті породи, в'язкість яких змінюється від 1017 до 1020 Па⋅с; 
четверта – граніти та інші інтрузивні породи, а також гнейси, кристалічні сланці, 
в'язкість яких при дотичних напруженнях 15–20 Мпа дорівнює 1018–1019 Па⋅с.  

В'язкість гірських порід та геологічних середовищ залежить від великої кількос-
ті факторів. В природних умовах, зокрема, на неї впливають температура, всебіч-
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значення відносної величини деформації в системі структурних координат – (a, b, c) 
або геометричних (x, y, z). При цьому використовуються моделі видовження-
скорочення та обертання. Перша призначена для аналізу деформації пластичного 
розтягування-стиснення та чистого зсуву, а друга – простого зсуву. 

Для зручності викладу матеріалу розгляд таких моделей деформації перенесено 
в розділи, присвячені описові механізмів та критеріїв визначення ступенів дефор-
мованості пластичних геологічних тіл. 

 
 

1.2. УЯВЛЕННЯ ПРО ДИСЛОКАЦІЙНУ СТРУКТУРУ  
З ПОЗИЦІЙ СТРУКТУРНО- ПАРАГЕНЕТИЧНОГО АНАЛІЗУ  

НА ТЕКТОНОФАЦІАЛЬНІЙ ОСНОВІ 
 

Головним об'єктом структурно-парагенетичного аналізу на тектонофаціальній 
основі є дислокаційні структури, формування яких зумовлено:  

1) зміною форм залягання геологічних тіл;  
2) зміщенням цих тіл та їх частин по розломах і тріщинах;  
3) розпадом геологічних тіл на дрібніші складові та навіть повною дезінтеграці-

єю цих тіл;  
4) динамометаморфічною зміною текстури, структури, а в деяких випадках і мі-

нерального складу гірських порід, що складають ці тіла.  
Під зміною форми залягання в цьому випадку розуміють видовження, скорочен-

ня, зміну кута й азимута падіння, простягання та вигин й інші подібні трансформа-
ції геологічних тіл. 

Враховується та обставина, що головну роль у дислокаційних перетвореннях ві-
діграє тектонічний фактор, який ініціюється глибинними процесами в літосфері, а 
також зміною ротаційного режиму Землі, припливно-відпливними явищами та ін-
шими ендогенними та екзогенними факторами.  

Формально в тектоніці ще й сьогодні дислокаційні процеси поділяють на плікати-
вні – складкоутворювальні, що відповідають пластичним деформаціям, та диз'юнк-
тивні – крихкі розривні, розломоутворювальні. Але насправді такі процеси не обме-
жуються зазначеними двома. Більше того, вони так само різноманітні, як різноманіт-
ні фактори, що їх породжують. Крім того, на форми та механізми реалізації цих про-
цесів впливають тектонічні режими, за яких вони відбуваються, РТ-умови, в яких ці 
процеси реалізуються, та реологічні властивості середовища, в якому вони відбува-
ються. Тому подібні процеси в одних випадках реалізуються як крихкі деформації, а 
в інших – як пластичні та навіть високопластичні, які відповідають в'язкій течії, у 
третіх – як комбіновані, розривні й пластичні одночасно (крихко-пластичні). Факти-
чно дислокаційні процеси найчастіше мають комбінований характер, одночасно по-
єднуючи в собі і розломоутворення, і складкоутворення та інші геологічні явища. 

Продуктом дислокаційного процесу є дислокаційна структура та дислокаційний 
комплекс.  
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Дислокаційна структура. Така структура являє собою утворення, яке виникає 
внаслідок втрати цілісності (руйнування) або цілісної (пластичної тощо) деформації 
геологічних тіл. До структур такого походження належать тріщини, кліваж, слан-
цюватість, різного типу тектонічна смугастість, структури будинажу та розлінзу-
вання, флексури складки, розломи тощо. Часто структури подібного типу, а також 
їхні окремі елементи називають дислокаціями, деформаційними структурами, те-
ктонічними порушеннями. Великі (регіонального розмаху) дислокаційні форми 
прийнято називати тектонічними структурами.  

Залежно від масштабів розвиненості по латералі та вертикалі структури зазначе-
ного типу поділяють на мега-, макро-, мезо- і мікродислокаційні. До перших нале-
жать тектонічні утворення, що мають планетарний розмах і порушують геологічні 
тіла рангу, що відповідають земній корі, літосфері тощо, а до других – дислокаційні 
структури, розміри яких коливаються від сотень метрів до перших десятків кіломе-
трів (фіксуються на аерофотознімках та геологічних картах масштабу починаючи 
від 1:200000 і крупніше) і порушують лише окремі ділянки земної кори. В свою 
чергу, до третіх відносяться ті малі (розміром від перших десятків сантиметрів до 
сотень метрів) дислокаційні структури, які майже в повному об'ємі можна зафіксу-
вати у гірничих виробах та відслоненнях, а також у керні свердловин та штуфах 
порід. Нарешті, четвертому типові відповідають виключно ті малі дислокаційні 
структури, більшість з яких можна побачити тільки у шліфах під оптичним, а в де-
яких випадках навіть під електронним мікроскопом.  

Серед дислокаційних структур, як і серед геологічних тіл, за характером внут-
рішньої організації та супідрядності (підпорядкованості) існує певна ієрархія. Від-
так вони поділені на:  

1) елементарні;  
2) прості;  
3) складні. 
До елементарних структур віднесено мікродислокаційні (деформаційні) утво-

рення, які проявлені на зерновому та частково міжзерновому рівнях і відобража-
ються у певних текстурах і структурах порід. Такі утворення завжди є одним із 
елементів будь-якої більш складної дислокаційної структури.  

У свою чергу до елементарних дислокаційних структур віднесено:  
1) мікротріщини;  
2) тектонічні брекчії;  
3) катаклазити;  
4) мілоніти;  
5) кліваж;  
6) кристалізаційна та трансляційна сланцюватість різних типів; 
7) тектонічна гнейсуватість та трахітоїдність;  
8) тектонічна мікросмугастість.  
При цьому дислокаційні утворення першого-четвертого типів належать до струк-

тур механічного руйнування гірських порід та катакластичної течії останніх. У свою 
чергу дислокаційні утворення п'ятого-восьмого типів належать до групи дислокацій-
них структур, що забезпечують пластичну та навіть в'язку течію гірських порід. 
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До простих дислокаційних структур віднесено дислокаційні утворення двопо-
рядкової будови. У їхньому складі перший порядок представлений елементарними 
структурами певного одного типу, а другий – множиною таких структур. Такими 
типовими утвореннями є:  

1) мезорозриви, які являють собою лінійні зони дроблення, катаклазу, мілоніти-
зації, кліважування, розсланцювання, розгнейсування тощо; 

2) структури перетину кліважем шаруватості;  
3) структури мезорозлінзування та будинажу;  
4) кінкбанди;  
5) первинні монокліналі.  
Крім зазначених, до простих структур належать деякі типи складок та розломів 

(у цій роботі для зручності викладу матеріалу розглядаються у наступних розділах 
разом із близькими до них складними дислокаційними структурами). 

До складних дислокаційних структур належать багатопорядкові (більше ніж 
двопорядкові) утворення, для яких характерний неоднорідний розподіл у їх межах 
деформації. До них, наприклад, належать:  

1) флексури;  
2) складки більшості типів;  
3) рампи, грабени та горсти; 
4) в'язкі розломи; 
5) вторинні монокліналі;  
6) в'язкі протрузії та інші їм подібні тектонічні утворення.  
Кожна складна структура характеризується певним структурним або структу-

рно-речовинним, структурно-динамометаморфічним, структурно-метасоматич-
ним, структурно-мігматичним тощо парагенезом і внутрішньою дислокаційною 
(деформаційною) зональністю, яку можна визначити за десятибальною шкалою 
тектонофацій (своєрідних деформаційних фацій).  
Дислокаційні комплекси. Такі утворення являють собою певний структурний 

парагенез, проявлений на макро- та мегарівні, який створює низькопорядкові текто-
нічні структури, що охоплюють цілі структурно-формаційні зони та навіть їх групи.  

Під дислокаційним комплексом при цьому розуміють стійкий набір (ансамблі) 
одновікових дислокаційних структур (а в окремих випадках і певних геологічних 
тіл), тісно пов‘язаних між собою за термодинамічними й реологічними умовами 
та за тектонічними (геодинамічними) режимами формування, які займають пев-
ний об‘єм, який відповідає певним тектонічним (структурно-формаційним) зонам. 
Комплекси даного типу, у складі яких суттєву роль відіграють динамометаморфіч-
ні, а також магматичні, метасоматичні та інші геологічні тіла, називаються струк-
турно-речовинними (або дислокаційно-речовинними).  

Дислокаційні та дислокаційно-речовинні комплекси відповідають структур-
ним малюнкам та парагенезисам структур А. В. Лук'янова і І. Г. Щерби [13, 14]. 
Подібні за розмахом утворення, які у своєму складі мають складчасті структури, 
Є. І. Паталаха [16] назвав генетичними типами складчастості. Ще раніше (1966 ро-
ку) Г. Д. Ажгірей [1] подібні комплекси назвав структурними, пов'язавши їх із 
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стадіями розвитку земної кори та тектонічними режимами окремих ділянок 
останньої. Вчений виділив комплекси і підкомплекси геосинклінального, платфо-
рмного тощо етапів, складчастих поясів, передгірських та міжгірських западин та 
інших тектонічних зон.  

Існують різноманітні класифікації дислокаційних комплексів (чи парагенезів 
структур або генетичних типів складчастості). У даній роботі використовується 
класифікація, розроблена Є. І. Паталахою, О. В. Смірновим [19] та О. І. Лукієн-
ком [11], що враховує структурно-реологічні особливості геологічних середовищ. 

 
 

1.3. ДЕЯКІ ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ  
ТА ФАКТОРИ ДИСЛОКАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ 

 
У цій роботі значна увага приділена ролі тектонічної течії та її самоорганізації 

як одному з провідних чинників дислокаційної переробки геологічних середовищ.  
 

1.3.1. Уявлення про тектонічну течію  
як найважливіший фактор структуроутворення в природних умовах 
 
Під тектонічною течією в тектоніці розуміється диференційований рух твердої 

речовини або сумарна картина такого переміщення речовини літосфери в процесі 
тектонічного розвитку [13, 15]. Прямим наслідком подібної течії є виникнення 
залишкових деформацій.  

Торкаючись питання ролі тектонічної течії у структуроутворенні, треба зазна-
чити, що, фактично, її значення для реалізації цього процесу ще й дотепер недоста-
тньо усвідомлено або, навпаки, формалізовано. Зокрема, вивчається геометрія 
складок та розломів (переважно крихких), визначаються їхні відношення, але при 
цьому етапи складко- й розломоутворення найчастіше ототожнюються з прямим 
боковим стисненням шаруватих товщ, що примушує дослідників часом моделюва-
ти величезні, очевидно необґрунтовані, поперечні скорочення простору у всіляких 
напрямках масивів речовини, в тому числі нагрітої, наприклад, в умовах катазони 
настільки, що вона здатна хіба що реоморфно розтікатися під впливом навіть неве-
ликих перепадів гідростатичних тисків, але аж ніяк не спроможна передавати прик-
ладені ззовні стресові навантаження на відстань. 

Тектонічна течія ініціюється дією найбільших дотичних напружень і здійсню-
ється як рух твердої речовини у супроводі мінеральної перекристалізації або без 
неї. На макро- та мегарівні вона реалізується як зміщення блоків по розломах та їх 
системах (шовні зони), а на мезо- та мікрорівні – як катакластична, кліважна, слан-
цювата, будинажна, вигинна та інші форми зсувної деформації. При цьому виникає 
головна структурна тріада – R||S2||ab (R – розлом, S – малі площинні структурні 
форми (кліваж, сланцюватість тощо), ab – осьові поверхні складок ламінарної течії 
та прирозломного вигину). 
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Тектонічна течія біля поверхні звичайно реалізується як гравітаційна, яка зумов-
лена нестійкістю породних мас на схилах та густинною інверсією. Подібна течія 
головним чином здійснюється як зсувна. І це не випадково! Наприклад, у механіці 
відомо, що зсувна деформація енергетично значно економніша за деформацію роз-
тягування чи стиснення, тобто вона здійснюється при менших навантаженнях. Від-
так є підстави вважати, що масштабні зони розтягування чи стиснення фактично 
також складаються з елементарніших зсувних зон, які в сумі, власне, і забезпечу-
ють регіональне розтягування чи стиснення. На мікрорівні така течія здійснюється 
як катакластична, кліважна, сланцювата і описується за моделлю як простого, так і 
чистого зсуву. На мікрорівні вона реалізується за участі текстурно-структурних, а в 
певних випадках і мінеральних перетворень порід.  

Якщо говорити з позицій тектонофаціального аналізу, то тектонічна й гравіта-
ційна течії є складовими масштабніших астеносферних та літосферних тектоніч-
них потоків речовини, структура яких змінюється по вертикалі й у верхній частині 
літосфери, тобто в земній корі трансформується у систему розломів [2, 21, 25] в по-
єднанні з прирозломним та внутрішньорозломним зминанням у вигляді флексур, 
складок певних типів у первинній епізоні, блоково-брилових структур у вторинній 
епізоні та зон пластичної й наближеної до в'язкої ламінарної та турбулентної течії 
метаморфізованих порід (в'язкі розломи) у катазоні та частково мезозоні. Подібні 
структури іншими дослідниками кваліфікуються як зони сколювання [7, 8, 22] чи 
shеar zone [28, 29] та інші. 

У здійсненні тектонічної течії залежно від реологічних умов середовищ беруть 
участь крихкий або пластичний і навіть в'язкий компоненти деформації. Але спів-
відношення між цими компонентами у різних структурно-реологічних умовах не 
однакове. Так, у вторинній епізоні абсолютно домінує крихкий компонент, тоді як у 
катазоні – пластичний та навіть в'язко-пластичний (реоморфний). Мезозона в цьому 
відношенні займає проміжне положення. Усе це знаходить відображення у різно-
манітності структурних форм. Наприклад, у епізоні тектонічна течія проявляється 
як катакластична, здійснюючись за допомогою крихкого дроблення (брекчіювання, 
катаклазу) та мілонітизації (стирання), тоді як у мезозоні тектонічна течія переваж-
но здійснюється як кліважна: односистемне зміщення по множині субпаралельних 
кліважних поверхонь у супроводі перекристалізації порід уздовж цих поверхонь. 
Така перекристалізація частково нейтралізує крихкий компонент деформації й за-
галом надає їй пластичного характеру, а на мікроділянках повної перекристалізації 
– навіть своєрідного в'язкого характеру. У цій структурно-реологічній умові на ме-
зорівні вона доповнюється розлінзуванням, а в шаруватих середовищах, крім того, 
будинуванням та складкоутворенням. Концентрується така течія в зонах кліважних 
розломів. У катазоні тектонічна течія просторово й у часі тісно пов'язана з мета-
морфічною перекристалізацією порід і здійснюється як кристалізаційно-
сланцювата, а при великих деформаціях її реалізація забезпечується кристаліза-
ційною грануляцією та трансляційним розсланцюванням (розгнейсуванням у грані-
тоїдах). Подібний характер реалізації течії надає їй властивості, наближені до в'яз-
кої. На мезорівні подібна течія доповнюється розлінзуванням, будинажем та склад-
коутворенням. Макроскопічним її виразом у катазоні є сланцюваті в'язкі розломи.  
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Тектонічна течія у зазначених формах прояву характеризується цілим рядом ас-
пектів, серед яких можна назвати: 

1) гідродинамічний; 
2) структурний (у тому числі мікроструктурний);  
3) синергетичний; 
4) тектонофізичний.  
 
1.3.2. Гідродинамічний аспект  
структуроутворювальної ролі тектонічної течії 
 
Структуроутворювальна роль гідродинамічного фактору при тектонічній течії в 

геології визнається доволі обмежено або взагалі заперечується. При цьому висува-
ється антиаргумент, що течія речовин, яка керується законами гідродинаміки, є 
привілеєм виключно рідин і газів, оскільки в них вона проявляється на молекуляр-
ному рівні і переважно є функцією часу дії навантажень.  

Наведений вище аргумент не беззаперечний: тверді гірські породи також течуть, 
але відбувається це надзвичайно повільно та переважно на надмолекулярному рів-
ні, тобто у вигляді руху різних за формою, розмірами й складом геологічних тіл. 
Подібна течія, як доведено в наступних розділах цієї роботи, здійснюється за участі 
текстурно-структурних, а в певних випадках й мінеральних змін порід. Подібний 
супровід (і участь) певною мірою свідчить про те, що рух твердого матеріалу як 
мінімум має молекулярний характер, який забезпечується дифузією атомів та мік-
рофільтрацією рідин, а також цілим рядом мікромеханізмів, що реалізуються на 
рівні кристалічної гратки мінералів шляхом трансляції, двійникування, мікроблоку-
вання, полігонізації тощо. Крім того, гідродинамічного характеру тектонічній течії 
гірських порід надає здатність цих порід до руйнування або мінеральної перекрис-
талізації. Елементарною складовою тектонічного потоку в цьому випадку на мікро-
рівні є мікроуламок, кліважний та сланцюватий мікролітон, а на мезо- та макрорівні 
– будини, тектонічні лінзи й складки певних типів, навіть блоки. 
Тектонічна течія гірських порід, із позицій гідродинаміки, формально відно-

ситься до числа низькошвидкісних, безінерціних, які характеризуються дуже низь-
ким числом рейнольдса (близько 10-15–10-20), якщо виходити з припущення, що амп-
літуда такого руху в природних середовищах не перевищує перші сантиметри на 
рік. Але така, на перший погляд, безінерційна течія в геологічних середовищах, як 
свідчать літературні дані [20, 21], у тому числі дані досліджень у фанерозойських 
складчастих областях [17] і на Українському щиті [9, 18, 12], а також ті, що приве-
дені нижче у цій роботі, у шаруватих (та й взагалі в літологічно неоднорідних) се-
редовищах обов'язково супроводжується формуванням складчастих форм, які слід 
розглядати і як результат обмеженої турбулентності, і як ускладнення течії біфур-
кацією (стрибкоподібними переходами системи із одного стану розвитку в інший). 
Згідно із законами гідродинаміки, будь-яка течія речовини реалізується як потік 
між двома й більше поверхнями в певному напрямку і з певною швидкістю. Така 
течія реалізується або як ламінарна, або як турбулентна. Перша відзначається лі-
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нійним, розшарованим на своєрідні мікропластинчасті тіла, рухом речовини з пос-
тійною або градієнтною навхрест простяганню потоку швидкістю, а друга – швид-
ким і обов'язково диференційованим за швидкістю та напрямком рухом речовини.  

Умови, за яких відбувається ламінарна чи турбулентна течія, залежать від 
швидкості течії (V), діаметру потоку (у штучних умовах йому відповідає діаметр 
труби – D), густині рідини (ρ) та в'язкості (η). Ці умови пов'язані між собою на-
ступною залежністю: 

constVD aρ η = =  (число Рейнольдса). 
Це число відносно велике у газів та рідин. Зокрема, у перших воно може досяга-

ти значень до 103–104 та більше, а у рідин зменшується до десятих і сотих часток 
цього числа. У твердих гірських породах воно знижується на десятки порядків. 

Турбулентність спричинюється багатьма факторами, серед яких такі:  
1) неоднорідність в'язкості та густини речовини в потоці;  
2) присутність у потоці відносно міцних ділянок, які створюють лобовий опір;  
3) різка зміна швидкості течії речовини на окремих ділянках потоку;  
4) зчленування та перетинання різних потоків та інше. 
Здійснення процесів структуроутворення при течії в'язких рідин блискучо відтво-

рено серією експериментів Жоржа Оттіно [27] (ілюстративні дані цих експериментів 
приведено в альбомі течії рідин та газів М. Ван-Дайка [5]). Результати цих експери-
ментів для визначення природи й механізмів складкоутворення приведені в роботі [18]. 
Для розв'язання цього завдання вони використані й у даній роботі (рис. 1.2–1.4).  

 

 
 

Рис. 1.2. Обтікання бар'єру та завихрення біля нього однорідного потоку гліцерину  
з алюмінієвим пилом. Диференціація та розшарування цього потоку 
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Рис. 1.3. Модель формування ламінарної (зверху) та вихрової  
(знизу на ділянці кутастого заглиблення русла, глибина й ширина якого змінюється).  
Структури течії в роз'єднаному на два струми потоці гліцерину з алюмінієвим пилом.  

За Ж. Оттіно [27] 
 

 
 а б 
 
Рис. 1.4. Вихрові (в нашому розумінні: складчасті) структури, отримані при знакозмінному  

зсуві в'язкої рідини (гліцерин з алюмінієвим пилом) вздовж горизонтальної поверхні  
у прямокутній камері: а – 5 циклів, б – 10 циклів. Вертикальні стінки камери обмежують  
рухи з боків, що порушує нормальну однопланову складчастість на обох кінцях моделі  
й надає їй біплановий вигляд. Тому при розгляді моделей лівою і правою її частинами  
можна знехтувати. Розмір робочої камери вимірюється сантиметрами. За Ж. Оттіно [27] 

 
На прикладі суспензії типу гліцерину, насиченої алюмінієвим пилом (подібна до-

мішка, крім усього іншого, дозволяє відстежувати при спеціальному освітленні хара-
ктер течії речовини), доведено, що повільна (безінерційна) течія таких рідин також 
дуже чутлива до усякого роду відхилень від стаціонарного прямолінійного положен-
ня (присутність западинок та виступів, кутастість границь, спряження та перетинання 
струмів). У зв'язку з цим вона супроводжується і відривом струмів, і вихровою реци-
ркуляцією кільцевого характеру. Крім того, картина течії в умовах нерівномірного 
зсуву дуже нагадує картину так званої реоморфної течії слабкодіагенезованих порід 
та в інших високотемпературних умовах метаморфогенних і мігматитових утворень. 
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Складчасті структури в подібному потоці породжуються внаслідок впливу на швид-
кість течії в'язкісних і реологічних неоднорідностей середовищ.  

Крім зазначеного, цікавим у цьому експерименті є те, що зсувні потоки дифере-
нціюються за складом і розшаровуються: алюмінієвий пил відокремлюється у ви-
гляді самостійних мікрошарів (вони світлі на фотографіях). Подібне явище нагадує 
малюнок природного розшарування геологічних середовищ.  

Цілий ряд дослідників [3, 4; 15, 28], як уже сказано вище, поведінку гірських по-
рід з відносно низькою межею текучості за певних літогенетичних та температурних 
умов також називають в'язкою, а їх деформацію – в'язкою течією. О. Б. Гінтов [8] 
течію подібного типу називає псевдов'язкою, вважаючи, що в природних умовах 
навіть при короткотривалій зміні навантажень вона обов'язково сполучується із 
пружним чи крихким деформуванням.  

Є. І. Паталаха [16] показав, що тектонічна (та й гравітаційна) течія, яка здійсню-
ється за допомогою кліважування, розсланцювання та інших подібних механізмів 
дислокаційних перетворень гірських порід, також певною мірою відповідає в'язкій.  

 
1.3.3. Тектонічні та гравітаційні потоки  
як важливі збудники й регулятори  
дислокаційної та речовинної переробки геологічних середовищ 
 
Розглядаючи проблему тектонічної течії, ми автоматично торкаємося й пробле-

ми тектонічних та гравітаційних потоків, які охоплюють певний простір у вигляді 
зон активної дислокаційної переробки геологічних середовищ. Під тектонічними 
та гравітаційними потоками в цьому випадку розуміємо масовий рух твердої речо-
вини у певному напрямку та з певною швидкістю.  
Уявлення про тектонічні потоки мають давню історію: вони ще на початку ми-

нулого століття були сформульовані класиками геології – Е. Зюссом, Р. Штаубом, 
Е. Арганом [2] та іншими. У цій роботі такі потоки розглядаються з позицій текто-
нофаціального аналізу, який вимагає розкладення їх на елементарніші складові. 

Конфігурація та внутрішня структурна організація таких потоків залежать від 
реологічних властивостей середовищ та від геодинамічних факторів. Границі (бере-
ги) подібних потоків збігаються з контурами складчастих зон чи інших рухливих 
ділянок земної кори. В різних випадках такі потоки поводять себе або дискретні, 
або як частково дискретні, або як суцільні (безрозривні) (рис. 1.5). Дискретні по-
токи являють собою рух певним чином дезінтегрованої (подрібненої на всіх рів-
нях) породної маси. До частково дискретних відносяться потоки, реалізація яких 
супроводжується одночасним руйнуванням (кліважуванням, мезо- та макророзлін-
зуванням тощо) породних мас й самозаліковуванням за допомогою динамометамо-
рфізму, метасоматозу тощо. Потоки безрозривні мають більш-менш однорідний, 
пластичний чи навіть в'язкий характер і створюються розсланцюванням та іншими 
близькими до нього формами подільності порід. 

Течія зазначених типів у геологічних середовищах реалізується як пласкі, коніч-
ні, циліндричні та вихрові (в тому числі спіральні) потоки певним чином структуро-
ваної твердої речовини. 
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Рис. 1.5. Структурно-реологічна зональність тектонічного потоку по вертикалі  
(за Є. І. Паталахою [17]) 

 
Лінійні пласкі потоки. Мають форму, близьку до двомірної: їхня потужність 

(товщина по осі с) значно поступається довжині та ширині (по осях a та b). Подібні 
потоки формуються як гравітаційні на поверхні та біля поверхні або як тектонічні – 
на границі тектонічно взаємодіючих літосферних плит та блоків земної кори. Тек-
тонічні потоки при цьому являють собою макрозони зсувної течії, що виникають 
внаслідок в'язкого тертя блоків по розломах та залучення порід у сферу течії. 
Морфологічно їм відповідають в'язкі розломи – лінійні зони катакластичної, кліва-
жної, сланцюватої течії порід. Що ж стосується гравітаційних потоків, то їм найча-
стіше відповідають гравітаційні та тектоно-гравітаційні покриви.  
Конічні та циліндричні потоки. Створюються породними масами, що пере-

міщуються внаслідок гравітаційного спливання (дії густинної інверсії) та витискан-
ня (дії в'язкісної інверсії). Формуються такі потоки за тими ж механізмами, що й 
пласкі, але відрізняються від них тільки за формою у плані та за падінням. Найчас-
тіше їм відповідають соляні та глиняні діапірові тіла, гранітокупольні структури, а 
також протрузивні тіла відносно пластичних порід (серпентиніти, гарячі інтрузивні 
маси у твердій фазі та інші). 
Вихрові потоки. Ініціюються спливанням або зануренням у супроводі обертан-

ня відносно пластичних (найчастіше реоморфних) мас. Треба зазначити, що виок-
ремлення таких структур досить проблематичне і часто має гіпотетичний характер. 
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Їх намагаються виділити на всіх масштабних рінях – від планетарного й до мезо- та 
мікрорівня. Великим ентузіастом у цій справі в Україні був О. І. Слензак [20]. Ви-
никнення регіональних вихрових потоків вчений пов'язував із проявом контактної 
взаємодії блоків, розділених розломами. На думку цього дослідника, подібні утво-
рення являють собою ЗКС – зони зсуву, кочення та скручування, а точніше зони де-
формаційного тертя кочення, а також перетворення тектонічної енергії у фізичну та 
хімічну, зокрема в енергію деформаційної плазми. 

Важливе значення для вивчення структур обертального зсуву мають роботи Лі 
Си-гуана [10]. За його даними, внутрішня організація потоків, що концентруються 
на границі літосферних плит та блоків земної кори, змінюється по вертикалі земної 
кори відповідно до зміни її реологічних (в нашому розумінні. – Авт.) властивостей. 
В епізоні такі потоки дискретні і представлені або системами крихких розломів, або 
крихко-в'язких розломів у супроводі прирозломних складок та дуже вузьких зон 
катакластичної течії безпосередньо в швах таких розломів. У мезозоні подібні по-
токи менш дискретні і представлені паралельними лінійними смугами кліважної 
течії порід. У свою чергу, в катазоні потоки даного типу являють собою майже су-
цільні великі лінійні зони сланцюватої течії порід та інших їй подібних форм.  
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Парагенетичний принцип увійшов у геологію у 1849 році після опублікування у 
м. Фрайберг книги Августа Брейтгаупта "Парагенезиси мінералів". При цьому під 
парагенезисами цей дослідник розумів закономірні співзнаходження чи асоціації мі-
нералів. Його уявлення були схвально сприйняті послідовниками, удосконалювалися, 
видозмінювалися і врешті здобули широкий ужиток спочатку в петрології, а пізніше і 
в тектоніці. Зокрема, в 1933 році А. Д. Херасков та трохи пізніше Н. С. Шатський 
сформулювали поняття про осадові, осадово-вулканогенні формації, в основу якого 
був покладений парагенетичний принцип. Поняття про формацію має такий зміст: 
"формації – це природні комплекси, сукупності або асоціації гірських порід, окремі 
частини яких тісно, парагенетично пов'язані між собою як у часі, так і в просторі". 

Парагенетичний принцип, спочатку застосовуваний для досліджень дислокацій-
ної тектоніки, увійшов у структурну геологію у 60–70-х роках і практично одноча-
сно був використаний для розв'язання тектонічних завдань А. В. Лук'яновим (ГІН 
АН СРСР, Росія) та Є. І. Паталахою (ІГН АН КазРСР, Казахстан). І лише пізніше 
він отримав подальший розвиток у МДУ та Ленінградському ІГД АН СРСР, Ново-
сибірському ІГіГф АН СРСР, ІГФ НАНУ та інших установах. Кожен із цих напря-
мів зробив свій внесок і надав свій змістовний ухил у розв'язання проблем структу-
рно-парагенетичного аналізу.  
Зміст і завдання структурно-парагенетичного аналізу. Вони залежать від за-

вдань, які ставляться при дослідженні дислокаційної тектоніки, та від здатності ко-
жного конкретного подібного напряму вирішувати такі завдання. У зв'язку з цим 
треба зазначити, що концептуально й методологічно найбільш опрацьовані два на-
ступних напрями структурно-парагенетичного аналізу:  

1) геодинамічний (зокрема кінематичний); 
2) структурно-речовинний (зокрема тектонофаціальний). 
Окрім того, існує низка інших, по суті, приватних підходів. Але вони стосуються 

лише окремих завдань структурного аналізу і не мають достатньо оформленого, 
самостійного концептуального чи методологічного значення.  
Геодинамічний (зокрема кінематичний) напрям структурно-парагенетичного 

аналізу передусім призначений для дослідження тектонічних режимів структуроут-
ворення, характеру й параметрів полів напружень, а також орієнтування головних 
осей деформації та структуроутворювальних сил. Важлива увага при цьому приді-
ляється кінематиці розломної тектоніки та її структурним малюнкам. Цікавою осо-
бливістю структурно-парагенетичного аналізу цього напряму є те, що він ефектив-
но відображається на стереодіаграмах.  

Підвалини парагенетичного аналізу цього напряму в колишньому Радянському 
Союзі були закладені М. Є. Гзовським [7]. Найбільш продуктивного розвитку набув 
геодинамічний напрям у розробках представників тектонічної школи Московського 
ГІНУ РАН [23; 24; 39] та науковців МДУ ім. Ломоносова. В Україні цей напрям 
представляє В. В. Шевчук [47]. В англомовних країнах тектонофізичному напрямку 
певною мірою відповідає Streіn Аnalys [52, 53]. 
Структурно-речовинний напрям структурно-парагенетичного аналізу також 

використовується для роз'язання геодинамічних завдань. Окрім того, в його функції 
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входить визначення реологічних (і відповідних їм РТ-) умов, у яких здійснювалися 
дислокаційні перетворення середовищ, реологічних механізмів, що забезпечували 
такі перетворення, а також якісно-кількісна оцінка ролі структурно-текстурних та 
мінеральних перетворень порід. У рамках такого напряму важливе місце посідає 
тектонофаціальний аналіз, який, як зазначено вище, є результатом численних на-
працювань структурної школи Казахського ГІНУ (Є. І. Паталаха, О. І. Лукієнко, 
В. А. Смірнов, В. В. Коробкін та інші, 1965–80-ті рр.), а нині й Київського націо-
нального університету імені Тараса Шевченка (О. І. Лукієнко, Д. В. Кравченко, 
В. П. Янченко та інші).  

Ввідні положення структурно-парагенетичного аналізу, що базується на текто-
нофаціальній основі, вперше були сформульовані Є. І. Паталахою в 1970 році в 
праці "Механізм виникнення структур течії в зонах зминання" [29]. У цій роботі на 
основі результатів польових і експериментальних досліджень, із залученням даних 
механіки суцільних середовищ, фізики твердого тіла, гідродинаміки та інших при-
родничих наук, на прикладі окремих палеозойських зон зминання Казахстану було 
доведено, що провідну роль у структуроутворенні в зонах складчастості відіграє 
своєрідна тектонічна течія порід, яка реалізується як односистемна зсувна по ро-
зломах. Більше того, у праці фактично вперше було сформульоване уявлення про 
структурно-динамометаморфічний парагенезис (сьогодні нього на його позна-
чення вживається термін "парагенез") – як набір певних структурних елементів 
(складки ламінарної течії, кліваж та сполучені з ним метаморфічні зміни порід, 
лінійність, будинаж, жили альпійського типу й інші структурні й речовинні фор-
ми), виникнення яких відображає фізичні умови й механізми структуроутворення.  

Виклад передісторії структурно-парагенетичного аналізу на тектонофаціальній 
основі варто розпочати з появи класичних робіт у галузі якісно-кількісного аналізу 
та механізмів структуроутворення таких дослідників, як Е. Клоос [49], М. О. Єлісє-
єв [12] та інших.  

Пізніше структурні напрями, близькі до парагенетичного аналізу на текто-
нофаціальній основі, розроблялися й іншими дослідниками, а саме: В. С. Мілєє-
вим [25, 26] – щодо формування катазональної складчастості метаморфічних ком-
плексів; Б. М. Чіковим [45, 46] – у зв'язку з проблемою картування структурно-
породних комплексів; О. Б. Гінтовим [9] – у зв'язку з проблемою використання 
тектонофізичних методів у розв'язанні геодинамічних завдань у структурному 
аналізі; В. С. Заїкою-Новацьким та А. М. Казаковим [15] – щодо проблеми виді-
лення й картування структурних доменів; О. І. Родигіним [41] – з визначення ролі 
дислокаційного процесу у структуроутворенні; О. В. Віхертом [6] – стосовно ме-
тодики оцінки деформації гірських порід по зернах довільної форми; М. А. Гон-
чаровим, В. Г. Талицьким, В. А. Галкіним, Н. С. Фроловою [10] – у зв'язку з виді-
ленням структурно-геохімічних парагенезів у метаморфічних товщах; А. В. Лук'я-
новим [23, 24] – щодо проблеми парагенетичного аналізу структур на основі струк-
турних малюнків та урахування ролі пластичної течії гірських порід; Г. Т. Про-
дайводою та Д. А. Безродним [37] – щодо використання текстурного аналізу де-
формованих гірських порід акустичними методами. 
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Крім перерахованих здобутків, у англомовному співтоваристві активно розвива-
ється Strein analіs, який базується на механіці суцільних середовищ і предметом 
якого також є кількісно-аналітичні дослідження деформації гірських порід у сколо-
вих зонах (shear zone [52, 53]) та інші. 
Склад (наповнення, компоненти, елементи) структурних парагенезів на-

самперед визначається описаними вище завданнями структурних досліджень. 
У геодинамічних дослідженнях за складові парагенезу беруться такі структурні 

форми та елементи:  
1)  мікротріщини з урахуванням їх динаміко-кінематичних характеристик та 

просторового орієнтування;  
2) структури механічного руйнування порід з урахуванням форм їх прояву; 
3) мезорозриви сколювання та відриву з урахуванням таких самих, що зазначені 

у п. 1 характеристик; 
4) дзеркала ковзання з урахуванням їх просторового орієнтування та напрямку 

зміщень по них; 
5) лінійність усіх інших типів з урахуванням її просторового орієнтування; 
6) складки та їх геометричні елементи з урахуванням їх орієнтування й кінематики; 
7) розломи з урахуванням їх кінематики; 
8) певні геологічні тіла (жили, дайки тощо) як індикатори динаміко-кінематич-

них умов структуроутворення; 
9) структурні малюнки, що створюються розломною (диз'юнктивною) тектонікою.  
У деяких випадках у структурні парагенези цього типу включають дані мікро-

структурного аналізу, отримані на орієнтирних діаграмах (візерунки тектонітів різ-
них типів).  

У тектонофаціальних та інших близьких до них структурно-речовинних дос-
лідженнях до складу парагенезів додатково відносять такі  компоненти:  

1) синдеформаційні мінеральні асоціації, які відображають реологічні та РТ-
умови дислокаційного процесу; 

2) мікродислокаційні утворення, що відображаються у вигляді новоутворених 
структур та текстур порід; 

3) малі дислокаційні форми, проявлені на зерновому та міжзерновому рівнях 
(мікротріщини усіх генетичних типів, кліваж, тектонічна сланцюватість, гнейсува-
тість та смугастість, конвалютна "шаруватість");  

4) структури механічного руйнування та дезінтеграції; 
5) структури, що можуть вважатися тензодатчиками ступенів деформованості 

порід (деформовані ооліти, конкреції, мигдалини тощо); 
6) мезодислокаційні форми (структури мезорозлінзування та будинажу, муліон-

структури, кінкбанди, стилоліти) з урахуванням інтенсивності прояву цих структур;  
7)  складчасті структурні форми усіх генетичних типів та різних ступенів стис-

нення; 
8)  розломи, з урахуванням їх реологічних характеристик; 
9) структури в'язкісної та густинної інверсії. 
Крім перерахованих компонентів, деякі дослідники [10] до числа таких складо-

вих включають геохімічні характеристики деформованих порід. 
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2.2. БАЗОВІ ПРИНЦИПИ  
СТРУКТУРНО-ПАРАГЕНЕТИЧНОГО АНАЛІЗУ  

(НА ТЕКТОНОФАЦІАЛЬНІЙ ОСНОВІ)  
 
Структурно-парагенетичний аналіз на тектонофаціальній основі базується на на-

ступних принципах: 
1) такий аналіз має системний характер; 
2) такий аналіз обов'язково враховує вплив реологічних (та відповідних їм РТ-) 

умов на характер дислокаційних перетворень геологічних середовищ;  
3) такий аналіз враховує відносні ступені перетворень геологічних середовищ за 

спеціально прийнятою десятибальною шкалою тектонофацій; 
4) такий аналіз керується законами синергетики; 
5) важлива увага у такому аналізі приділяється тектонічній (зсувній) течії як 

одному із провідних чинників дислокаційних перетворень геологічних середовищ. 
 
2.2.1. Системний принцип структурно-парагенетичного аналізу  
(на тектонофаціальній основі) 

 
Зазвичай під системою (грец. systema – "з'єднання", "сполучення") розуміють 

множини пов'язаних між собою елементів, які утворюють цілісну єдність [2]. У те-
ктонічному відношенні принцип системності означає те, що дислокаційні об'єкти 
(і особливо відносно низькопорядкові) розглядаються як множини певних елемен-
тарних структур, які знаходяться в певних часових та просторових відношеннях і 
зв'язках між собою. Подібний принцип передбачає цілісність, емерджентність, 
дискретність, повторюваність, ієрархічність, структурованість об'єкта.  
Цілісність – це внутрішня єдність об'єкта, його відносна самостійність. Пове-

дінка усіх його елементів разом становить єдине ціле. 
Емерджентність (від англ. еmergence – "виникнення", "поява") означає, що 

властивості макрооб'єкта не збігаються із властивостями його елементів. Тобто 
властивості такого об'єкта в цілому відрізняються від властивостей частин, що його 
складають. 
Дискретність (лат. discretus – "розділений", "переривчастий") характеризує 

просторово-часову обмеженість елементів та об'єкта в цілому. 
Повторюваність виявляється у регулярності прояву однакових структурних 

форм (дислокаційних утворень), що сформувалися одночасно і в рівних умовах.  
Ієрархічність об'єкта (системи) означає, що вона створюється структурними 

елементами декількох рівнів супідрядності – дислокаційні утворення відносно най-
вищого порядку є елементами структур відносно нижчого порядку.  
Структурованість об'єкта. Під нею розуміють характер просторових співвід-

ношень між елементами об'єкта (системи), тобто природну конструкцію (архі-
тектуру) об'єкта, який складається з елементів. Прикладом такої структурованос-
ті є анізотропна чи, навпаки, ізотропна або будь-яка інша будова об'єкта. 
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2.2.2. Реологічний принцип структурно-парагенетичного аналізу  
(на тектонофаціальній основі) 
 
Реологічний принцип базується на уявленні, що морфологічні форми прояву 

дислокаційних структур прямо або опосередковано регулюються реологічними 
умовами геологічних середовищ. Важливою похідною цього принципу є уявлення 
про структурно-реологічні умови (рос. "обстановки"). Під такими умовами розу-
міють деформаційні ділянки (частини, області земної кори), які відрізняються від 
інших таких ділянок характером та реологічними механізмами дислокаційних пе-
ретворень порід і відповідними цим механізмам термальними (та РТ- в цілому) 
умовами середовищ. 

Згідно з тектонофаціальним аналізом, прийнято виділяти такі структурно-
реологічні умови:  

1) первинна та вторинна епізона;  
2) мезозона; 
3) катазона.  
Ці умови певною мірою відповідають петрологічним зонам Груберманна, але 

визначаються вони не скільки за ступенями чи фаціями метаморфізму, скільки за 
реологічними механізмами структуроутворення та за структурно-речовинними (ди-
намометаморфічними, метасоматичними тощо) парагенезами. Кожній такій умові 
відповідають тільки для неї властиві структурні парагенези, їх речовинне напов-
нення, а також реологічні механізми формування та морфологічні форми прояву 
дислокаційної тектоніки на всіх масштабних рівнях (мікро-, мезо- та макрорівнях). 
Епізона являє собою структурно-реологічну умову, що охоплює відносно хо-

лодну верхню частину (область) земної кори, в межах якої дислокаційні перетво-
рення відбуваються в умовах нульового метаморфізму, а в осадових чохлах, крім 
того, на фоні седиментогенезу та літифікації осадових порід. Температура розіг-
ріву порід у цій умові не перевищує кінематичного порогу метаморфічних реак-
цій, який, за А. Міясіро, становить 100–150° С, а на думку інших дослідників, 
може досягати 300–350° С.  

Ця умова надзвичайно контрастна у відношенні в'язкості та реологічних механі-
змів дислокаційних перетворень порід. Викликана така різноманітність тим, що до 
сфери впливу цієї умови потрапляють як дуже в'язкі породи типу вулканічних, ін-
трузивних, метаморфічних та мета- і катагенізованих осадових, так і малов'язкі 
консистентні осадки та слабкодіагенізовані осадові породи.  

У зв'язку із зазначеним епізону поділяють на первинну та вторинну. 
Первинна епізона.  
Ця умова охоплює ділянки верхньої частини земної кори, що стикується з атмос-

ферою та водною оболонкою Землі, які складені осадовими породами на стадії літо-
генезу і в межах яких дислокаційні структури накладаються безпосередньо на пер-
винні форми залягання цих порід. У сучасних умовах до епізони можна віднести:  

1) басейни седиментогенезу і літифікації порід, де відбуваються певні гравіта-
ційні та сейсмічні явища;  
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2) чохли платформ, охоплені слабкими складчастими та розривними дислокаціями;  
3) ділянки розповсюдження пухких осадових порід на суходолі, які порушують-

ся крихкорозломною неотектонікою або охоплені поверхнево-гравітаційними (схи-
ловими) явищами.  

Ця структурно-реологічна умова характеризується значною літологічною і в'яз-
кісною контрастністю осадових порід і по латералі, і по вертикалі. Подібна контра-
стність передусім пов'язана зі зміною ступенів літифікації порід. Тому для цієї умо-
ви характерні структурно-літогенетичні парагенези, які, крім дислокаційних, 
включають компоненти, що відображають вплив і роль літології на форми та меха-
нізми дислокаційних перетворень осадових тіл. 

Відтак первинна епізона поділяється на наступні підзони:  
1) седиментогенну, створену консистентними осадками та пухкими, а також 

дуже слабкодіагенезованими осадовими породами;  
2) діагенетичну (проміжну), складену з діагенезованих осадових порід;  
3) катагенетичну (постдіагенетичну) у складі осадових порід, що досягли стадії 

катагенезу та метагенезу.  
Остання частина епізони за всіма своїми реологічними властивостями відповідає 

розглянутій нижче вторинній епізоні.  
У седиментогенній підзоні в субаквальних умовах дислокаційні структури утво-

рюються за допомогою суспензійного механізму течії осадків та слабкодіагенезо-
ваних осадових порід, а в субаеральних умовах, крім того, переважно за допомогою 
пухкої в'язкоподібної течії матеріалу шляхом зсувів, обвалів, каменепадів тощо. 
Діагенетична підзона відзначається гідропластичним та крихко-пластичним ви-

гином шарів за участі пошарового механічного розсланцювання і крихкого кліва-
жування, а також сколювання та відриву. 

Що ж стосується катагенетичної підзони, то вона за механізмами дислокацій-
них перетворень ідентична вторинній епізоні, яка розглядається нижче. 
Вторинна епізона. До цієї структурно-реологічної умови відносяться верхні ча-

стини земної кори, складені охолодженими до температур нижче кінематичного 
порогу метаморфічних реакцій кристалічними породами, що були переміщені зі 
сфери відносно високих температур у сферу низьких температур. У межах таких 
умов дислокаційні перетворення накладаються на дислокаційні структури, які ра-
ніше сформувалися в мезозоні чи катазоні. Ця умова порівняно однорідна у в'язкіс-
ному відношенні: гірські породи мають в'язкість порядку 1017-1020 Па⋅с. Тому в ній 
домінують крихкі деформації, в тому числі:  

1) відрив та сколювання; 
2) катакластична течія; 
3) крихко-пластичний вигин (в незначних масштабах). В нижній, перехідній до ме-

зозони, частині цієї умови (субмезозоні) починає свій розвиток крихкокліважна течія. 
Мезозона. Охоплює області земної кори, в межах яких дислокаційні перетво-

рення відбуваються в РТ-умовах, що відповідають зеленосланцевій та епідот-
амфіболітовій фаціям метаморфізму, або в супроводі низько- та середньотемпера-
турного метасоматозу. Їй відповідають температури приблизно від 100–150° С (іс-
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нують й інші погляди) до 550° С. У породах, які містять вільний кварц (кварцити, 
граніти та інші), нижній температурний поріг цієї зони відповідає межі α-β-пе-
реходу кварцу – 573° С, вище якого різко зростає текучість цього мінералу. Провід-
ним реологічним механізмом цієї структурно-реологічної умови є динамометамор-
фічна кліважна течія. 

Від катазони цю структурно-реологічну умову відділяє фронт кристалізаційного 
розсланцювання, тектонічного розгнейсування та інших реологічних механізмів 
в'язкої течії гірських порід при високих температурах. Але перехід по вертикалі від 
кліважу до такого розсланцювання дуже поступовий. Тому у складі мезозони іноді 
виділяють перехідну підзону – нижню мезозону (чи субкатазону), у межах якої ро-
звинені комбіновані й кліважні, й кристалізаційно-сланцюваті чи гнейсуваті дисло-
каційні структури.  

Мезозона, як і розглянута вище епізона, поділяється на первинну та вторинну. 
До першої відноситься та, яка без суттєвої перерви у часі прогресивно накладається 
на дислокаційні структури епізони, а до другої – та, яка регресивно накладається на 
дислокаційні структури катазони.  
Катазона. Ця структурно-реологічна умова охоплює середовища, в межах яких 

дислокаційні перетворення відбуваються в РТ-умовах, що відповідають амфіболі-
товій та гранулітовій фаціям метаморфізму, а також умовам роговикової фації й 
високотемпературного метасоматозу.  

У складі цієї умови з урахуванням реологічних механізмів формування дислока-
ційних структур виділено катазону–1 та катазону–2, а також локальну катазону.  
Катазона–1. Ця частина катазони охоплює ділянки розповсюдження метамор-

фічних порід гранулітової фації, у межах яких дислокаційні перетворення відбува-
лися в РТ-умовах, що відповідають гранулітовій фації, за допомогою грануляцій-
них механізмів за другорядної ролі кристалізаційного розсланцювання та тектоніч-
ного розгнейсування. Незначна роль останніх, мабуть, зумовлена відсутністю або 
незначною присутністю зазначених стрес-мінералів і відповідним превалюванням 
антистрес-мінералів (піроксенів, польових шпатів тощо). 

Керівним структурним елементом дислокаційної тектоніки цієї частини катазо-
ни є грануляційна смугастість і (меншою мірою) гнейсуватість, кристалізаційна та 
трансляційна сланцюватість. 
Катазона–2. Ця частина даної структурно-реологічної умови охоплює ділянки 

земної кори, у межах яких дислокаційні перетворення порід відбуваються синхрон-
но (або навіть за участі) з метаморфізмом та ультраметаморфізмом порід амфіболі-
тової фації і за допомогою кристалізаційно-сланцюватої, трансляційно-сланцюва-
тої, гнейсуватої та мігматичної течій.  

Зазначені механізми найефективніше проявляються в метаморфічних породах, 
складених мінералами, кристалографічні особливості яких зумовлюють відносно 
мінімальний опір зсувній деформації. До таких мінералів (їх називають стрес-
мінералами), як відомо, належать мусковіт, біотит, амфіболи, дистен, кіаніт та інші, 
що складають метаморфічні породи амфіболітової фації.  

Крім перерахованих реологічних механізмів, у даній частині катазони в незнач-
них обсягах проявляються механізми в'язкої несланцюватої течії.  
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Місце прояву кожного з перерахованих механізмів визначається конкретними 
умовами та літологічними факторами. Наприклад, кристалізаційна сланцювата те-
чія характерна для ділянок тієї частини катазони, де деформації протікають синх-
ронно з регіональним метаморфізмом, а мігматична течія панує на ділянках прояву 
ультраметаморфізму (мігматизації) та гранітизації.  
Локальна катазона являє собою відносно невеличкі ділянки (чи геологічні тіла) 

аномально розігрітих порід, у межах яких дислокаційні перетворення здійснюються 
за механізмами, характерними для катазони. Наприклад, їй відповідають пластично 
деформовані за допомогою тектонічного розгнейсування інтрузивні тіла, які до 
сфери дислокаційних перетворень потрапили у розігрітішому стані, ніж вмісні по-
роди (див. підрозділ "В'язкі протрузії"). До цієї частини катазони належать також 
утворення типу термокуполів.  

Структурно-реологічні умови по вертикалі завжди утворюють таку послідовність: 
зверху – епізона, нижче (посередині) – мезозона і ще нижче – катазона (див. рис. 2.1). 
Але у зв'язку з термальною еволюцією Землі та нерівномірним розподілом флюїдно-
теплових потоків по латералі, спливанням розігрітих мас літосфери, підняттями та 
опусканнями окремих ділянок земної кори, субдукцією, обдукцією, колізією літос-
ферних плит та проявом інших тектонічних явищ потужність та гіпсометричне 
положення цих зон постійно змінюються. Тобто їх межі не мають жорсткої 
прив‘язки по вертикалі! Вони мігрують у зв'язку з локальними змінами теплових ре-
жимів при розтягуванні-стисненні, опусканні чи піднятті окремих ділянок земної ко-
ри, а також через активізацію флюїдно-теплових потоків і прояв магматизму. 

 

ЕЗ

МЗ

КЗ

 
 

Рис. 2.1. Ідеалізована схема структурно-реологічної розшарованості земної кори  
у складчастих областях фанерозоя: ЕЗ – епізона, МЗ – мезозона, КЗ – катазона 
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Є багато підстав вважати, що на палеоархейському етапі розвитку земної кори 
епізона швидше за все була відсутня, а мезозона, ймовірно, мала дуже незначну 
потужність і суттєво не впливала на характер деформацій земної кори. У неоархей-
ському та палеопротерозойському часі епізона могла бути присутньою, але, вірогі-
дно, мала дуже малу потужністю і також не відігравала суттєвої ролі. Дуже мало-
потужною (мабуть, не більше перших кілометрів) у цей же час була мезозона. Про 
це певною мірою свідчить незначна присутність дислокаційних структур цієї умови 
у відповідних за віком метаморфічних комплексах. Безсумнівно, домінувала в той 
час близько розташована до поверхні катазона.  

У рифейський та палеозойський часи з'явилася добре розвинена не дуже потуж-
на (до 3–5 км у складчастих областях та до 8–10 км на платформах) епізона. Але і в 
той час, як свідчать дані тектонофаціальних досліджень палеозоїд Казахстану [20; 31], 
все ж таки панувала мезозона. Є підстави вважати, що більшість рифейських та па-
леозойських складчастих зон світу представлена навіть на значному ерозійному 
зрізі структурами мезозони та частково епізони.  

У мезозойський та кайнозойський часи потужність епізони різко зростає, і її ни-
жня межа розповсюджується до глибин 10–15 км, а в деяких платформних районах, 
наприклад, Прикаспію, як свідчать сейсмічні дані, – навіть до глибин 20–25 км. 
Причому в цей час вона панувала в більшості мезо-кайнозойських та альпійських 
складчастих областей. Прикладом цього в Україні є типові, виключно епізональні, 
складчасті та складчасто-покривні структури Карпат та гірського Криму. 

У різних за тектонічною активністю і температурним градієнтом ділянках земної 
кори межі зазначених структурно-реологічних зон знаходяться на різних гіпсомет-
ричних відмітках. Так, верхня межа високотемпературних умов завжди відносно 
піднята на тектонічно активних ділянках (орогени, рифтові зони, рухливі пояси то-
що) і занурена на таких спокійних ділянках, як платформи. Крім того, аномальний 
підйом цієї та інших зазначених умов відбувається по зонах великих розломів, які 
активно функціонують. 

Варто зауважити, що на форми й механізми дислокаційних перетворень геологі-
чних середовищ впливають не тільки місцеві реологічні фактори, а певною мірою й 
реологічний режим земної кори (вірогідно, й літосфери) в цілому. Зокрема, в ран-
ньому докембрії земна кора, як свідчать дані про метаморфізм порід, являла собою 
високопластичне, здатне до реоморфної течії тіло. У середньому та пізньому доке-
мбрії ця кора стає жорсткішою. Реоморфні явища в ній локалізуються у вигляді 
граніто-гнейсових куполів та зеленокам'яних пасм. У цей же час починають форму-
ватися блокові структури з елементами плитної тектоніки. В свою чергу, в рифеї та 
палеозої значна частина земної кори стає крихко-пластичним тілом, у межах якого 
відносно жорсткі ділянки земної кори локально порушуються відносно пластичні-
шими (в'язкорозломними, шовноскладчастими) зонами. В мезо-кайнозої земна ко-
ра, за винятком орогенних пасм, фактично повністю перетворюється на крихко-
пластичне та пружно-крихке мегатіло. 
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2.2.3. Синергетичний аспект структурно-парагенетичного аналізу  
(на тектонофаціальній основі) 

 
Сучасні дані щодо морфологічних форм прояву дислокаційних процесів та їх фі-

зичних умов і механізмів формування дають підстави вважати, що виникнення та-
ких структур відбувається за законами дисипативних (нерівноважних, самооргані-
зуючих) систем, розвиток яких керується законами термодинаміки незворотних 
процесів [36] або синергетики [44]. На подібну тенденцію структуроутворювальних 
процесів, зумовлених тектонічною течією, раніше вказано в роботах [21; 22; 30; 32; 33]. 
Синергетичний підхід до структуроутворення перш за все потребує відповідей 

на такі запитання: які фактори ініціюють цей процес? яку він має спрямова-
ність? як він співвідноситься із джерелами енергетичного живлення? як на механі-
зми його здійснення впливають фізичні (реологічні та інші) умови та первинна 
літолого-структурна організація середовищ? як при тектонічній течії взаємоді-
ють між собою усі елементи системи? 

Шукаючи відповіді на ці запитання, насамперед треба виходити із реальності, 
що такі перетворення в природних умовах звичайно здійснюються в енергетично 
відкритих системах і всі породжені цими процесами дислокаційні перетворення 
порід та середовищ мають незворотній характер. При цьому треба враховувати той 
факт, що у сферу таких перетворень у природних умовах потрапляють не окремі 
однорідні в літологічному та реологічному відношенні геологічні тіла, а геологічні 
середовища, для яких властива структурна та фізична неоднорідність і які на мік-
рорівні знаходять вияв у зернистій структурі та полімінеральному складі порід, а на 
мезорівні – у різноманітності та мінливості по латералі й вертикалі літології та 
форм залягання геологічних тіл. Такі неоднорідності зазвичай відбиваються на ва-
ріаціях густини, в'язкості, теплопровідності та інших фізичних властивостях порід. 
Крім того, подібні неоднорідності доповнюються наявністю ослаблених поверхонь: 
діагенетичної та прототектонічної тріщинуватості, кліважу, сланцюватості, смугас-
тості різних типів тощо.  

Зазначені літологічні та структурні неоднорідності геологічних середовищ, без-
сумнівно, впливають на характер реалізації дислокаційних перетворень порід та 
середовищ. У зв'язку з цим можна погодитися з цілим рядом дослідників [1; 27; 28], 
які вважають, що наявність подібних неоднорідностей обов'язково повинна відпо-
відним чином впливати на характер розподілу деформації за досягненням межі те-
кучості, міцності, а також за орієнтуванням створених цією деформацією лінійних 
та площинних мікро- та мезоструктурних форм.  
Досвід вивчення структур, породжених тектонічною течією в зонах розломів, 

тектонофаціальними методами аналізу свідчить, що загальною тенденцією подіб-
ного процесу є невілювання (іноді навіть просто знищення) зазначених неоднорідно-
стей і створення такої нової структурної організації геологічних середовищ, симет-
рія якої узгоджується з симетрією тектонічної течії [20; 32; 33; 34]. Однією з най-
досконаліших форм такої організації є лінеаризація середовищ, яка являє собою змі-
ну нелінійних структурних форм лінійними і, як наслідок цього, виникнення перева-
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жного орієнтування всіх, що виникли при подібному розвитку, площинних (кліваж-
них, сланцюватих тощо) та лінійних структурних форм, геометричних елементів 
структур (осьових поверхонь та шарнірів складок тощо), а також великих площин та 
довгих осей усіх, що зазнали деформацію або виникли при деформації, геологічних 
тіл будь-якого складу і порядку. Формування такого переважного орієнтування має 
спрямований характер, узгоджений із термальними умовами та величиною й харак-
тером розподілу механічних навантажень по латералі, а також із реологічними влас-
тивостями середовищ. Подібне формування здійснюється за допомогою цілої низки 
дислокаційних перетворень (структурних флуктуацій). У сучасному розумінні такий 
характер перебудови природних середовищ відповідає саморганізуючим системам, 
розвиток яких, власне, й керується законами синергетики або термодинаміки незво-
ротніх процесів чи термодинаміки нерівноважних, дисипативних систем.  

Сьогодні виявлено достатню кількість природних та штучних самоорганізуючих 
систем в біологічних та хімічних середовищах [13], газах та рідинах, а також в тве-
рдих тілах і матеріалах (метали, сплави, полімери, льодовикові покриви). Синерге-
тичні підходи все більше впроваджуються у геологічну науку, в тому числі в геоте-
ктоніку (нелінійна геодинаміка Ю. М. Пущаровського [28; 38]). Але при цьому тре-
ба зазначити, що такі підходи ще досить обмежено використовуються в досліджен-
нях дислокаційних процесів. Або ж питання синергетики до цих процесів ставлять-
ся лише як проблемні [14]. Така ситуація, можливо, зумовлена недостатнім розу-
мінням ролі синергетики в забезпеченні тектонічних процесів або навіть скептич-
ним відношенням до неї, а також пояснюється недостатньо комплексними підхода-
ми до оцінки природи та механізмів дислокаційних процесів.  

Використання тектонофаціального аналізу дає змогу знайти відповіді на пору-
шені вище питання й задовольнити вимоги комплексності. Однак, перш ніж перей-
ти до розгляду характеру синергетичності дислокаційних процесів, зупинимося на 
висвітленні основних положень синергетики.  
Найважливіші положення синергетики. Термін "синергетика" походить від 

грецького synergeia – "сприяння", "співробітництво". Синергізм означає спільне 
функціонування органів і систем. У широкий обіг цей термін увів на початку  
70-х років минулого століття німецький фізик-лазерник Генріх Хакен [44], позна-
чивши ним новий науковий напрям – теорію виникнення нових якостей у склад-
них системах, якими не володіють жодна з частин цих систем. Основні теоретичні 
положення синергетики викладені в роботах І. Пригожина [36], а також у серії 
робіт [2; 5; 11; 17; 18; 19]. 

Синергетика є теорією еволюції та самоорганізації дисипативних систем. Вона 
спирається на такі фундаментальні властивості, як нелінійність (нерівноважність), 
когерентність, відкритість, незворотність.  

До нелінійних (нерівноважних) відносяться ті системи, які в процесі розвитку 
втрачають стійкість і відзначаються спонтанними переходами від однієї форми руху 
(розвитку), в тому числі найпростішої, хаотичної, до упорядкованішої, системної.  

Під нелінійністю зазвичай розуміють порушення одномірної упорядкованості, ві-
дсутність прямої (пропорційної) залежності між параметрами розвитку системи. 
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В алгебраїчному виразі така властивість систем характеризується диференційовани-
ми, інтегральними, функціональними рівняннями, які містять невідомі величини не 
тільки в першому ступені. Так, наочною моделлю цієї властивості синергетичних 
систем слугує рівняння теплопровідності з нелінійним джерелом і коефіцієнтом [2]: 
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Подібні системи характеризуються неоднозначністю, нестійкістю. 
Когерентність (лат. сohaerentia – "внутрішній зв'язок") у синергетиці означає 

узгодженість взаємодії елементів у масштабах усієї системи. При такій узгодженос-
ті здійснюється зв'язок структурних рівнів різного масштабу. Зміни одночасно, але 
з різною інтенсивністю, відбуваються на всіх рівнях. При цьому діє фундаменталь-
ний принцип: при мінімальних енергетичних витратах перебудова системи здійс-
нюється переважно на макрорівні шляхом локалізації процесів лише на окремих 
ділянках відповідного цій системі фазового простору, тоді як при подальшому зро-
станні енергетичних витрат перебудова системи переходить на мезо-, а потім і мак-
рорівень, поступово охоплюючи систему в цілому. 
Відкритість систем виявляється в обов'язковому обміні енергією з іншими сис-

темами. Їхній розвиток переважно відбувається при живленні енергією зі сторонніх 
джерел. 

Процеси, що керуються законами синергетики, – незворотні. Незворотність ви-
являється в тому, що структурна перебудова середовищ здійснюється лише за без-
перервного її живлення енергією із зовнішніх (в окремих випадках і внутрішніх) 
джерел. Якщо таке живлення припиняється, припиняється й розвиток системи, при 
цьому вона не повертається до початкового стану.  

Важливу роль у самоорганізації відіграють біфуркація та динамічний (детермі-
нований) хаос, а також наявність атракторів. 
Біфуркація (лат. bifurcus – "роздвоєння") забезпечує перехід від одного стану сис-

теми в інший. Такий перехід здійснюється в точках біфуркації, де шлях еволюції від-
критої нелінійної системи розгалужується. У таких точках траєкторії руху елементів 
системи різко гілкуються, породжуючи своєрідний хаос. При цьому вибір гілки ви-
значається лише спектром можливостей системи в даних умовах і залежить від флук-
туації (зміни станів та параметрів) системи та від факторів локального масштабу.  

Найпростішим прикладом біфуркації є вигин шару, як показано на рис. 2.2. Як-
що плоске плитоподібне тіло, яким, наприклад, є шар, поступово стискувати з двох 
боків у напрямку паралельно його осі, то спочатку деформація має лінійний харак-
тер – тіло скорочується, зберігаючи прямолінійну плоску форму. За подальшого 
збільшення навантаження тіло на певному етапі зазнає вигину наліво чи направо. 
Система виявилася вимушеною при значенні лінійного параметра λ0 здійснити ка-
тастрофічний стрибок. Це значення параметру й називається точкою біфуркації. 
Праворуч цієї точки суцільній лінії на графіку відповідає стійкий (лінійний) стан 
розвитку системи, пунктирній лінії – нестійкий (нелінійний) такий стан. Гілкою 
позначено місце на графіку, в якому лежить певне стійке рішення системи.  
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Рис. 2.2. Біфуркаційна діаграма вигину шару. Побудована за мотивами вигину балки  
(за Р. Г. Баранцевим [2]) 

 
Подібних стрибків, тобто проходжень через точки біфуркації, може бути значно 

більше. Зокрема, на наступному етапі тіло залежно від фізичних умов може зазнати 
втрати суцільності по сколах, відривах або почне кліважуватися, сланцюватися і т. п. 
У такій чи будь-якій іншій синергетичній системі біфуркаційні діаграми можуть 
мати вигляд, подібний на наведений нижче на рис. 2.3. 

 

 
 

Рис. 2.3. Типовий вигляд біфуркаційної діаграми (на прикладі системи реакція–дифузія,  
за С. П. Капіцею, С. П. Курдюмовим, Г. Г. Малинецьким [17]).  

Суцільними лініями позначені гілки, на яких лежать стійкі рішення.  
М – амплітуда вирішення, В – часовий параметр процесу 

 
Динамічний (детермінований) хаос є носієм цілісної ієрархії при самоорганіза-

ції. Прикладом подібного хаосу є турбулентний рух речовини у вогняному полум'ї, 
турбулентна течія рідин тощо. Однак під таким хаосом розуміють не безструктурні, 
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випадкові процеси, а налагодження складних когерентних, дисипативних (розсія-
них) структур, які відображають взаємодію різних за фізичними властивостями ча-
стини системи та системи в цілому з навколишнім середовищем. Хаос необхідний 
для набуття системою одного із відносно стабільних станів. Він спочатку забез-
печує можливість сходження з попередньої траєкторії за втрати стійкості в зоні 
кризи (точці біфуркації), а потім допомагає підключитися до нового такого стану, 
долаючи перешкоди на цьому шляху. При цьому кожне наступне проходження за-
значених процесів через точки біфуркації формує кінематичну траєкторію, що на-
ближається до ідеальної. Іншими словами, кожен раз на вибір механізмів і способу 
розвитку системи впливатиме атрактор (англ. "приваблювач") – область притяган-
ня, якій відповідає той відносно досконалий стан системи, який нібито притягує до 
себе множину можливих траєкторій розвитку цієї системи, що задаються різними 
початковими умовами. Через малі блукання система потрапляє в атрактор однієї, від-
носно найменш енергоємної, узгодженої з законами динаміки траєкторії. Математич-
ним виразом подібної еволюції дисипативних систем є фазовий портрет – сукуп-
ність фазових траєкторій системи, що відповідає певному набору початкових умов. 

 
 

2.3. МЕТОДОЛОГІЯ  
СТРУКТУРНО-ПАРАГЕНЕТИЧНОГО АНАЛІЗУ  

(НА ТЕКТОНОФАЦІАЛЬНІЙ ОСНОВІ) 
 

Серцевиною структурно-парагенетичного аналізу на тектонофаціальній основі є 
метод тектонофацій. Цей метод має прикладний характер і призначений для 
структурної діагностики та для картування дислокаційної тектоніки з урахуванням 
реологічних умов та механізмів дислокаційних перетворень середовищ, а також, що 
дуже важливо, з урахуванням відносних ступенів (за десятибальною шкалою) таких 
перетворень.  

 
2.3.1. Тектонофації та їх десятибальна шкала 
 
Тектонофації (ТФ) – це природні ряди порід за ступенями дислокаційних перет-

ворень з властивими їм структурними парагенезами [30; 31]. Подібні ряди є пря-
мим наслідком формування латеральної структурної зональності у тектонічних 
структурах.  

Кожна тектонофація у ряді зазначеного типу – це своєрідна дислокаційна фа-
ція, яка за сумою структурних, а в певних випадках і речовинних ознак (за складом і 
кількісними характеристиками відповідних їм парагенезів), відображає відносну 
інтенсивність дислокаційних перетворень порід за десятибальною шкалою, а та-
кож РТ-умови та реологічні властивості середовищ.  

Для якісно-кількісної оцінки дислокаційних перетворень геологічних середо-
вищ, у тому числі порід, у тектонофаціальному аналізі використовується десятиба-
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льна шкала тектонофацій, яка, як сказано вище, за сумою структурних та речо-
винних ознак відображає відносні ступені дислокаційних перетворень геологічних 
середовищ, порід, починаючи практично від нульових (ТФ І) і закінчуючи тими 
максимально можливими, що повністю змінюють будову таких середовищ (ТФ Х).  
Теоретичне обґрунтування подібної шкали базується на розрахунках відносних 

ступенів деформації геологічних тіл за моделями еліпсоїда обертання та видов-
ження-скорочення. Перша модель характеризує загальну тенденцію тектонічної 
течії на макрорівні за механізмом простого зсуву, а друга – локальні тенденції цьо-
го процесу в пластичних та навіть наближених до в'язких (в'язко-пластичних) сере-
довищах на мезо- та мікрорівні. 

 

 
 

Рис. 2.5. Аналіз зсувної деформації на прикладі двовісної моделі еліпсоїда обертання  
(досліджується квадрат та вписане в нього коло з радіусом r).  

γ – кут зсуву; а та с – головні осі еліпсоїда обертання  
(їм відповідають осі напружень σ1 та σ3 відповідно);  

β – кут між віссю максимального видовження еліпсоїда (а) та поверхнею зсуву  
(йому відповідає τmac); L – потужність зсувної зони 

 
Модель еліпсоїда обертання. Така модель у механіці зазвичай використову-

ється для визначення параметричних характеристик простого зсуву, що ініціюється 
дією парою сил (рис. 2.4). Є. І. Паталаха [31] використав цю модель для визначення 
кількісних характеристик деформації гірських порід за десятибальною шкалою тек-
тонофацій при зсувній односистемній кліважній та сланцюватій течії. За цією мо-
деллю бали тектонофацій визначаються за значеннями кута зсуву (γ) та кута відхи-
лення (β) найбільшої осі еліпсоїда (a) від генеральної поверхні зміщення та за роз-
рахунками відповідних цим кутам компонентів деформації по головних осях (a та c) 
деформації за формулами: 

( )a a d dε = −  та ( ) ,c c d dε = −  
де d – діаметр тіла до деформації. Крім того, відносна величина деформації зазна-
ченої фігури при зсуві названого типу встановлюється за співвідношенням дов-
жини довгої осі (а) до короткої осі (с), тобто за а:с. При цьому кожному балу пе-
рших восьми (І–VIII) тектонофацій відповідають десятиградусні інтервали цього 
кута, а двом останнім (ІХ–Х) тектонофаціям – п'ятиградусні інтервали. Нижче 
наведена шкала тектонофацій (таблиця 2.1), що базується на розрахунках компо-
нентів деформації по головних осях еліпсоїда для кожної (з числа зазначених де-
сяти) тектонофації.  
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Таблиця  2 .1  
Десятибальна шкала тектонофацій, за теоретичними розрахунками величини  

деформації на базі моделі еліпсоїда обертання (за Є. І. Паталахою [31]) 
 
Бали тектонофації Показники  

деформації  
за значеннями: І ІI IІІ ІV V VI VII VIII IX X 

кута зсуву, γ 0–10 10–20 20–30 30–40 40–50 50–60 60–70 70–80 80–85 85–90 
компонети  
розтягання, εа 

0–10 1–20 20–40 40–60 60–80 80–120 120–
200 

200–
480 

480–
1060 >1060 

компоненти  
стиснення, εc 

0–9 9–17 17–29 29–38 38–45 45–55 55–67 67–83 83–91 91–100 

кута обертання 
площини ab  
(на рисунку –  
осі а), β 

40–45 35–40 30–35 25–30 20–25 15–20 10–15 5–20 2,5–5 0–2,5 

а:с 1–1,2 1,2–1,4 1,4–2,0 2,0–2,6 2,6–3,2 3,2–4,8 4,8–9,0 9,0–
33,3 

33,3–
142,9 >142,9 

 
Модель еліпсоїда видовження-скорочення. У пластичних та наближених до 

в'язких середовищах, що характерні для катазони та частково для мезозони, текто-
нічна течія на мезо- та мікрорівні здійснюється, як свідчать численні дані (у тому 
числі ті, що приведені нижче), за моделлю пластичного видовження-скорочення, 
величина якого зонально змінюється по латералі навхрест простяганню відповідних 
цій течії тектонічних структур (рис. 2.4). За такою моделлю течія зазначеного типу 
здійснюється без обертання головних осей деформації (але може обертатися еліпсо-
їд у цілому). Вісь а в цьому випадку збігається з напрямком транспортування мате-
ріалу, якому в природних умовах відповідає лінійність. За цією моделлю умовне 
вписане або реальне тіло, що має початкову форму кулі (чи наближеної до неї субі-
зометричної фігури), при розтягуванні-стисненні зазнає видовження по осях а та b 
(у випадку тривісної деформації) і скорочення по осі с. Тіло при цьому набуває фо-
рми тривісного або двовісного еліпсоїда. Відрив у такому випадку здійснюється по 
поверхнях bс, в яких діють найбільші нормальні напруження σ1 та σ2. відповідно. 
У той же час сколювання, ковзання відбуваються по поверхнях спряжених круго-
вих перетинів S1, в яких діють найбільші дотичні напруження (τmax). Кут між остан-
німи в пластичному середовищі менше 90º. Більше того, він залежно від величини 
деформації й при зростанні текучості зменшується і при дуже великій деформаціях 
може досягати нуля. Відповідним чином змінюється положення цих поверхонь від-
носно напрямку головних осей деформації (а та с). Зокрема, при мінімальній дефо-
рмації кут між кожною такою поверхнею й віссю а теоретично дорівнює 45º, а при 
збільшенні деформації він зменшується аж до 0°, а відносно осі с (втиснення) зрос-
тає в діапазоні від 45° до 90º.  
У пластичних та близьких до них середовищах при визначенні відносного ступе-

ня дислокаційних перетворень, крім відміченого, враховуються кутові співвідно-
шення між круговими перетинами (S1) еліпсоїда видовження-скорочення, яким від-
повідають поверхні кліважу, сланцюватості тощо (див. рис. 2.5). У разі відносно 
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малих деформацій, тобто за слабкого кліважування, розсланцювання або розгней-
сування, кути відхилення пласких поверхонь від генерального напрямку течії (осі а) 
можуть досягати 30°. В наступних тектонофаціях при зростанні деформації цей кут 
поступово зменшується і в ТФ Х досягає нуля.  

 

 
 

Рис. 2.5. Аналіз пластичної деформації на прикладі двомірної моделі  
еліпсоїда видовження–скорочення. а, с – головні осі еліпсоїда; S1 – кругові поверхні,  

в яких діють найбільші дотичні напруження (за Е. Клоосом [49]) 
 

Важливою рисою зсувної течії, за даною моделлю, є градієнтний характер змі-
ни параметрів та орієнтування еліпсоїда навхрест простяганню зсувних структур. 
Зокрема, подібний підхід узгоджується з даними моделювання неоднорідного прос-
того зсуву з лінійним і нелінійним зростанням швидкості деформації, з позицій не-
совісної прогресивної деформації [9] (рис. 2.6).  

 

 
 

Рис. 2.6. Моделювання деформації включень в умовах неоднорідного простого зсуву  
з лінійним (1) і нелінійним (2) зростанням швидкості деформації для часових інтервалів 2  

та 4 млн. років (за О. Б. Гінтовим [9]) 
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Відносна величина деформації геологічних тіл та відповідний їй бал тектонофа-
ції, згідно з моделлю видовження-скорочення, визначається за:  

1) відношенням довгої осі до короткої (а:с) пластично деформованих мікро- та 
мезотіл;  

2) величиною кута між спряженими поверхнями S1.  
У природних дислокаційних структурах, наприклад, типу вертикальної флексу-

ри та окремих типів вертикальних складок, куту зсуву певною мірою відповідає кут 
падіння крил цих структур (рис. 2.7, рис. 2.8). Показником балу тектонофації в 
цьому випадку є значення кута падіння шару та відносна величина зменшення по-
тужності шару. Крім того, з урахуванням вказаних тенденцій та особливостей ме-
ханізмів тектонічної течії порід тектонофаціальна шкала, крім названих ознак, до-
повнена цілим рядом природних мезо- та мікроструктурних ознак, які визначалися 
дослідним шляхом і узгоджені із зазначеними вище теоретичними параметрами 
еліпсоїда деформації.  

Крім перерахованих, у подібних тектонічних структурах показниками балу тек-
тонофацій є наявність та інтенсивність прояву структур будинажу, механічного 
руйнування, кліважу, тектонічної сланцюватості, певних мінеральних та структур-
но-текстурних змін порід.  

 

 
 

Рис. 2.7. Характер розподілу тектонофацій у вертикальній флексурі  
за величиною кута зсуву, якому в даному випадку відповідає кут падіння шару 
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Рис. 2.8. Характер розподілу тектонофацій у вертикальній складці поперечного вигину 
 

2.3.2. Природні ознаки тектонофацій  
 

До числа найважливіших природних ознак тектонофацій належать ті дислока-
ційні перетворення порід і створених ними мезо- та макрогеологічних тіл, що відо-
бражають форми прояву та відносну величину деформацій.  

Усі ознаки цього типу визначаються статистично, а також шляхом їхньої "при-
в'язки" до тих ознак тектонофацій, бал яких надійно визначений за природними 
еліпсоїдами деформації або за достатньо достовірними значеннями кута зсуву. Роз-
глянемо ці ознаки докладніше. 
Ознаки тектонофацій за характером зміни форми й параметрами дефор-

мованих природних кульоподібних та ізометричних мікро- та мезотіл. Вони 
визначаються, як зазначено вище, за співвідношенням довгої осі таких тіл до коро-
ткої, тобто за відношенням а:с. Деформовані тіла цього типу мають форму тривіс-
ного еліпсоїда, який у системі структурних координат характеризується нерівністю: 
а > b > c. Вісь a при цьому характеризує максимальне видовження ооїдів, вісь c – 
навпаки, максимальне їх стиснення. При цьому перша вісь збігається з напрямком 
тектонічного транспортування (течії) матеріалу. Що ж стосується осі b, то вважа-
ється, що в складчастих структурах вона паралельна шарніру складки.  

Блискучим прикладом використання природних еліпсоїдів для визначення від-
носної величини деформації порід є дослідження Е. Клооса [49]. В якості природ-
них еліпсоїдів досліджувалися деформовані ооліти (рис. 2.9). Дослідник до оолітів 
відносить породи, які складаються з ооїдів – дрібних (розміром від 1,2 до 0,33 мм) 
тіл сферичної чи еліпсоїдальної форми, які виникли в результаті росту від центра 
до периферії. Ооїди володіють або радіальною структурою, або складаються з кон-
центричних шарів. 

В той же час Е. Клоос вважав, що деформовані ооїди не є еліпсоїдами деформа-
ції-напружень, тому що середовище, в якому вони розвинені, неоднорідне в дефор-
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маційному відношенні. На його думку, ооїди "демонструють" лише ступені дефор-
мованості й напрямок течії.  

Аналізуючи деформації оолітів, визначають:  
1) величину максимального розтягнення та стиснення (по головних осях); 
2) ступені деформованості у відсотках та за співвідношенням a:c (довгої осі де-

формованого мікротіла до короткої). 
 

 
 

Рис. 2.9. Приклади деформації (б – слабкої і в – сильної) ооїдів порівняно  
з недеформованими їх аналогами (а) (за Е. Клоосом [49]) 

 
Визначення величини розтягнення та стиснення виконується за такими формулами: 
1) максимальне розтягнення (видовження): 100 %a r × ; 
2) максимальне стиснення – 100 %c r × , де r – радіус первинної фігури, a, b, c – 

півосі еліпсоїда.  
При цьому радіус вираховується за формулою 3r abc= . 
Треба зазначити, що подібна модель щодо оцінки відносних ступенів деформації 

використовується й іншими дослідниками, в тому числі [12; 23; 50].  
Природним еліпсоїдам деформації, крім оолітів, відповідають будь-які пластич-

но деформовані мікро- та мезотіла, що до деформації мали кулеподібну чи близьку 
до неї ізометричну форму. До тіл цього типу належать пластично деформовані:  

1) ооїди усіх типів;  
2) зерна окремих мінералів (кварцу та інших), а також агрегати зерен;  
3) порфірові виділення, які до деформації мали більш-менш ізометричну форму;  
4) мигдалини та "подушки" у вулканічних породах;  
5) ксеноліти в магматичних та скіаліти в гранітизованих породах;  
6) галька, конкреції, окремі рештки фауни в осадових породах.  
Але необхідно зауважити, що в усіх розглянутих випадках завдання визначення 

ступенів деформації коректно розв'язується лише в тому разі, якщо в'язкість зазна-
чених включень не відрізняється або близька до в'язкості матриці, в якій вони зна-
ходяться.  

Крім того, є інше застереження: використовуючи ознаки цього типу, треба обо-
в'язково враховувати ту обставину, що мезотіла зазначеного типу можуть мати пер-
винну пласку й видовжену форму, тобто ту, яка виникла без участі деформації. Ві-
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дмінність деформованих тіл від аналогічних за формою недеформованих полягає в 
тому, що перші обов'язково мають орієнтовані (відносно довгої осі цих тіл) струк-
тури пластичної течії (кліваж, сланцюватість тощо), тоді як в других орієнтовані 
структури подібного типу відсутні. Якщо останні навіть у них присутні, то розта-
шовані щодо контурів цих тіл довільно. 
Мікродислокаційні ознаки тектонофацій. Ознаки тектонофацій цього типу ба-

зуються на врахуванні характеру текстурно-структурних і навіть мінеральних змін 
порід при дислокаційних перетвореннях на зерновому та частково міжзерновому 
рівнях. До цих ознак належить характер та інтенсивність:  

1) механічного мікроруйнування (бречування, катаклазу, мілонітизації) гірських 
порід;  

2) кліважування порід; 
3) тектонічного розсланцювання порід;  
4) вторинного мікророзшарування з формуванням тектонічної мікросмугастості 

порід та інші; 
5) ступені збереження додеформаційних (реліктових) та особливості новоутво-

рених при деформації структур і текстур порід. 
Речовинні ознаки тектонофацій. До числа цих ознак належать ті мінеральні та 

текстурно-структурні зміни порід, які або безпосередньо брали участь у забезпеченні 
деформації, або її супроводжували. Такі ознаки в усіх випадках відображаються в:  

1) мінеральному складі синдеформаційних утворень (відповідних фаціям мета-
морфізму);  

2) ступенях мінеральної переробки порід (кількості синдеформаційних мінера-
льних новоутворень у відсотках від загального їх об'єму); 

3) ступенях збереження первинної та в характері новоутвореної текстури й 
структури породи.  

М. А. Гончаров та його співавтори [10] вважають, що певну інформацію про ве-
личину деформації порід містять і геохімічні зміни порід. Це є підставою, на їхню 
думку, припустити існування деформаційно-геохімічних парагенезів.  

Крім вказаного підходу до діагностики ознак тектонофацій, існує цілий ряд до-
даткових ознак, які враховують локальний розподіл у породі мікродислокаційних 
та мінеральних перетворень. Ці ознаки достатньо відпрацьовані для тектонофацій 
мезозони й описані в роботі [34]. Дані з цієї праці в скороченому вигляді приведені 
в розділі "Мезозона". 

Окремо слід згадати присвячені проблемі діагностики ступенів деформованості 
порід напрацювання В. Пас'єра та П. Троу [51], в яких детально розглянуто струк-
турно-речовинні перетворення порід в умовах середніх та високих фацій метамор-
фізму. Крім того, петрографо-мікроструктурні особливості структурно-породних 
комплексів, що можуть розглядатися як аналоги тектонофацій, описані в роботах 
Б. М. Чікова [45, 46], В. С. Заїки-Новацького та А. М. Казакова [15], В. С. Мілєє-
ва [25, 26], О. В. Віхерта [6]. 

Більшість наведених мікродислокаційних та пов'язаних із ними речовинних 
ознак тектонофацій відображається в структурній анізотропії порід, яку вони набу-
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вають при тектонічній течії і яка в них забезпечується односистемним орієнтуван-
ням площинних та лінійних дислокаційних елементів та видовжених і плоских зе-
рен, лусочок синдеформаційних мінералів. 
Мезодислокаційні ознаки тектонофацій. До мезоструктурних ознак тектоно-

фацій належать визначення й оцінка морфологічних форм прояву на прикладі від-
носно малих (розміром від перших десятків сантиметрів до перших сотень метрів) 
дислокаційних структур та деформованих геологічних тіл. При цьому за мезоозна-
ки тектонофацій приймаються:  

1) величина кута між кліважем та шаруватістю на крилах та в замку складок;  
2) характер та інтенсивність мезорозлінзування та будинажу шарів та інших 

плитоподібних тіл;  
3) кути падіння шарів на внутрішньому крилі флексур;  
4) ступені стиснення малих складок (кут між крилами таких складок).  
Перераховані ознаки систематизовані у вигляді десятибальної шкали тектоно-

фацій. Такі шкали створені для кожної структурно-реологічної умови і наведені 
нижче у розділах, присвячених тектонофаціям епізони, мезозони та катазони.  
Петрофізичні ознаки тектонофацій. Петрофізичні ознаки тектонофацій відо-

бражаються у тих кількісних змінах фізичних властивостей порід, які викликаються 
розвитком структурної анізотропії при кліважуванні, розсланцюванні та розгнейсу-
ванні. Визначаються такі ознаки за величиною пружної, магнітної та електропрові-
дної анізотропії. 
Ознаки макротектонофацій за ступенями лінеаризації середовищ та шкала 

за цими ознаками. Під лінеаризацією при цьому розуміють структурне упорядку-
вання геологічних середовищ, зумовлене зсувною течією, що призводить до односи-
стемного орієнтування вздовж напрямку зміщення великих площин та довгих осей 
усіх деформованих первинних та новоутворених при деформації геологічних тіл, а 
також лінійних та площинних елементів дислокаційних структур на всіх рівнях. 
Іншими словами, лінеаризація – це міра структурної анізотропії середовищ. 

Ідеальним проявом лінеаризації є паралелізм усіх зазначених лінійних елементів 
та пласких поверхонь. Одними із яскравих проявів лінеаризації є лінійний характер 
складчастості, вторинна монокліналіналізація товщ тощо. Така лінеаризація харак-
теризується тріадою R||ab||S1, тобто паралельністю розлому (R), осьових поверхонь 
складок ламінарної течії (ab) та поверхонь кліважу, сланцюватості інших площин-
них елементів (S1). 

Лінеаризація середовищ як явище має стадійний характер, і кожній її стадії від-
повідає певна ступінь удосконалення анізотропії середовищ. Прийнято виділяти 
три ступені лінеаризації: А – дуже слабка (недосконала), що відповідає ТФ І–ІV, 
В – помірна, що відповідає ТФ V–VII, С – досконала, що відповідає ТФ VІІІ–Х. 

Ознаками макротектонофацій за ступенями лінеаризації є:  
1) загальний структурний малюнок складчастих форм у плані: а) за відношен-

ням довжини до ширини складок (b:c), тіл (а:с) тощо; б) за кутом між осьовими по-
верхнями складок;  

2) форма геологічних тіл, яку вони набули при деформації – відношення між 
найбільшою та найкоротшою осями деформованих геологічних макротіл (а:с); 
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3) кути між крилами складок (ступені стиснення складок); 
4) кути між осями складок й форма (малюнок) складок на карті, схемі, плані 

тощо.  
Нижче за цими ознаками наведена універсальна шкала макротектонофацій (табл. 2.2). 

 
Таблиця  2 .2  

Шкала ознак груп тектонофацій за ступенями лінеаризації 
 
Макротектонофації Ознаки  

тектонофацій за: А (ТФ І–ІV) В (ТФ V–VII) С (ТФ VІІІ–Х) 
структурним малюн-
ком складчастості 

Зона брахіформної  
(пологої  

та відкритої)  
складчастості 

Зона лінійної  
(закритої  

та стисненої)  
складчастості 

Зона зім'яття  
(ізоклінальна  
складчастість,  

вторинні монокліналі) 
формою геологічних 
тіл (крім постдефор-
маційних) 

Ізометрична  
чи близька до неї Лінзовидна Лінзовидно-стрічкова  

та стрічкова 

значенням а:с дефор-
мованих макротіл 1–1,8 1,8–8 >8 

кутом між осьовими 
поверхнями складок та 
між поверхнями усіх 
площинних структур 
та їх елементів, град. 

>30 30–15 0–15 

кутом між крилами 
макрос кладок, град. 100–180 20–100 0–20 

 
2.3.3. Принципи ідентифікації реологічних типів розломів  
за тектонофаціальною методологією  

 
Особливе місце у структурно-парагенетичному аналізі на тектонофаціальній ос-

нові, як зауважено вище, посідає уявлення про реологічні типи розломів. Під цими 
типами одночасно розуміють реологічні механізми, за допомогою яких здійснюва-
лося зміщення блоків земної кори по розломах, та морфологічні форми прояву роз-
ломів структур.  

Уявлення про реологічні типи розломів тієї чи тієї інтерпретації відображені в 
роботах [7; 8; 18; 23; 24; 30; 31; 42; 48; 52; 53]. Приміром, Г. Ремзі запропонував 
поділяти розломи (він розглядає їх як shear sone – зони сколювання) на крихкі, кри-
хко-пластичні та пластичні. О. Б. Гінтов [8] подібні структури кваліфікує як зони 
сколювання різних рівнів глибинності. Є. І. Паталаха та І. А. Гарагаш [32] напра-
цювали реологічну типізацію розломів з урахуванням співвідношення крихкого та 
в'язкого компонентів амплітуди зміщення. Перший компонент амплітуди (Ак) оці-
нюється за амплітудою макросколювання, тобто за амплітудою ковзання блоків по 
одиночних поверхнях, а другий (Ав) – з урахуванням тієї частини амплітуди, яка 
витрачається на зміщення способом пластичної (своєрідної в'язкої) течії, або, як ще 
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називають останню, – прирозломним зім'яттям. За цими принципами названі дослі-
дники виокремили ідеально крихкі та ідеально в'язкі розломи.  
Ідеально крихким розломам морфологічно відповідають порушення, які практи-

чно повністю позбавлені зазначеного в'язкого компонента, тобто потужність відпо-
відної їм зони в'язкоподібної течії наближається до нуля. Такі розломи характери-
зуються значеннями амплітуд: maxАк = , 0Ав = . У свою чергу, до ідеальних в'яз-
ких розломів відносяться порушення, в яких вся амплітуда була витрачена на в'яз-
коподібну течію. Морфологічно їм відповідають лінійні зони кліважної, кристалі-
заційно-сланцюватої, гнейсуватої або будь-якої іншої подібної течії гірських порід, 
яка "розподіляє" амплітуду по всій ширині цих зон. Такі розломи характеризуються 
наступними значеннями амплітуд: 0Ак ≈ , maxАв = . Потужність відповідних їм 
зон, навіть при довжині останніх до перших кілометрів, становить перші сотні мет-
рів, а у великих, планетарних розломів подібного типу досягає десятків і навіть со-
тень кілометрів. 

Треба зазначити, що у деяких дослідників виникають застереження щодо вико-
ристання термінів "в'язкий розлом" та "в'язка течія". О. Б. Гінтов узагалі вважає, що 
у земній корі подібної течії твердих гірських порід немає, а є лише високопластичні 
деформації, що нагадують таку течію. Тому цей дослідник пропонує називати таку 
течію "псевдов'язкою" [8]. Він виходить із припущення, що якщо на тіло у стані 
"псевдов'язкої" течії накладаються короткотермінові навантаження, то ця течія реа-
гує на них як пружна або пластична деформація. Проте термін "в'язка течія" вже 
давно використовується в геології (В. В. Білоусов, В. Є. Хаїн та інші).  

Реально, у природних середовищах між ідеальними крихким і в'язким розлома-
ми існують перехідні різновиди (рис. 2.5). Вивчення останніх дозволило О. І. Лукі-
єнку [20] додатково ідентифікувати крихко-в'язкі та субв'язкі розломи. В цілому 
розломи представлені наступними реологічними типами:  

1) крихкі;  
2) крихко-в'язкі;  
3) субв'язкі;  
4) в'язкі (в'язко-пластичні).  
Перший та частково другий типи розломів належать вторинній епізоні, другий і 

третій – первинній епізоні, а третій, крім того, – тій частині останньої, яка по вер-
тикалі безпосередньо межує з мезозоною. У свою чергу четвертий тип належить 
мезозоні та катазоні. Змінюється тільки їхня морфологія.  

Розгляньмо найважливіші риси внутрішньої будови перерахованих типів розло-
мів докладніше. Для цього використовується десятибальна шкала тектонофацій 
(див. табл. 2.2). 

Крихкі розломи. Порушення цього типу теоретично являють собою великі та 
гігантські одиночні тріщини сколювання або навіть макро- та мегатріщини без 
зміщення. Вони розвинені головним чином у вторинній епізоні, яка характеризу-
ється пружно-крихкими властивостями відповідного їй геологічного середовища. 
Ідеальні різновиди розломів подібного типу мають являти собою одиничні поверхні 
ковзання (див. рис. 2.10, а). Але в реальних геологічних умовах такі розломи прак-
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тично завжди мають дуже вузький шов – своєрідну щілиноподібну зону, яка запов-
нена продуктами катаклазу, мілонітизації або глинками тертя в епізоні, або ультра-
мілонітами та псевдотахілітами в катазоні. Рівень дислокаційної переробки порід у 
таких розломах тільки в межах їх шва відповідає ТФ ІХ-Х, тоді як за межами тако-
го шва дислокованість порід різко зменшується до певного мінімуму (ТФ І–ІІ, рід-
ко ТФ ІІІ–IV). Тобто розломи цього типу фактично не мають внутрішньої структу-
рної зональності, а тому за межами шва зазначені тектонофації стрибкоподібно 
змінюються фоновими. Крім того, подібні структури майже не супроводжуються 
вигином шарів, тобто з ними ніколи не сполучені флексури та прирозломні складки.  

Системи крихких розломів зазвичай утворюють блокові тектонічні структури. 
 

 
 а б в г 

 
Рис. 2.10. Реологічні типи розломів: а – крихкий; б – крихко-в'язкий;  

в – субв'язкий та кліважний; г – сланцюватий та гнейсуватий.  
Буквені індекси: Аз – амплітуда загальна; Ак – крихкий компонент амплітуди;  
Ав – в'язкий компонент амплітуди. Римські цифри – бали тектонофацій. 

 
Крихко-в'язкі розломи. Розриви даного типу розвинені в епізоні. Такі пору-

шення, крім крихкого компонента амплітуди, мають і певний в'язкий (чи наближе-
ний до нього) компонент (див. рис. 2.10, б). Останній знаходить вираз у структурах 
катакластичної течії продуктів механічного руйнування. Тому розломи даного ти-
пу, на відміну від крихких, крім катаклазит-мілонітового шва, мають ще зону дроб-
лення, яка у вигляді "сорочки" облямовує цей шов з обох боків, надаючи розлому в 
цілому зональної будови. Поява цієї зони зумовлена розвитком дуже густої сітки 
тріщин сколювання і відриву, які поділяють породи на мікроблочки розміром від 
перших міліметрів до перших десятків сантиметрів. Зазначена структурна зональ-
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ність маркується ТФ VII–X (див рис. 2.10, б). При цьому тектонофаціальний мак-
симум припадає на шов, а мінімум – на крайові частини розлому з обох боків від 
шва. У шаруватому середовищі зміщення по розломах даного типу обов'язково су-
проводжується формуванням складок прирозломного вигину та флексур. 

Виникнення розломів подібної морфології, як свідчать дані експериментів із фо-
рмування горизонтальних зсувів [3], зумовлюється розвитком лінійних зон сколової 
та відривної тріщинуватості, яка при зростанні амплітуд поступово трансформуєть-
ся в суцільну зону зміщення. На початковій стадії сколи орієнтуються кулісно та 
діагонально до напрямку зміщення (тріщини Ріделя R та R′). Завдяки зростанню 
амплітуди зсуву з'являються все нові й нові сколи з поступовим зменшенням кута 
між азимутами їх падіння та простягання. Нарешті, на завершальній стадії вздовж 
поверхні зсуву виникає суцільна зона дроблення. Докладніше механізми форму-
вання такої зони розглянуто в роботі О. Б. Гінтова [8].  

У регіональному плані крихко-в'язкі розломи в різних випадках або складають 
ешелоновані системи – шовноподібні зони на границі великих блоків земної кори 
та навіть літосферних плит, або разом із прирозломними складками беруть участь у 
створенні відбитих тектонічних структур у чохлі платформ та різного типу накла-
дених западин. 
В'язкі розломи. Розриви даного типу розвинені в мезозоні та в катазоні. У пер-

шій структурно-реологічній умові вони представлені лінійними зонами кліважної 
течії порід, а у другій – лінійними (у плані) зонами сланцюватої та гнейсуватої течії 
гірських порід за участі метаморфізму тієї чи іншої фації (див. рис. 2.7, г).  

Розглядаючи цей тип розломів, зупинимося правомірності вживання терміна 
"в'язкий", оскільки окремі фахівці, що використовують тектонофізичні методи, на-
приклад, О. Б. Гінтов, вважають використання цього терміна не коректним. Про-
блема полягає в кваліфікації зсувної течії у розломних структурах, що здійснюється 
за допомогою кліважування чи розсланцювання за участю перекристалізації порід. 
О. Б. Гінтов, зокрема, вважає, що таку течію слід називати псевдов'язкою, тому що 
вона реагує на зміну швидкості течії проявом пружно-крихкої деформації і тому не 
зовсім відповідає аналогічній течії в'язких рідин. Відтак можна погодитися щодо 
формування кліважних розломів мезозони. У цій умові зсувна течія справді здійс-
нюється при одночасному прояві мікросколювання (кліважування) й перекристалі-
зації. Але остання у цій ситуації проявлена переважно у мікрошвах таких мікророз-
ривів і має компенсаційний характер, забезпечуючи тим самим своєрідний в'язкий 
рух речовини починаючи з атомарного рівня і закінчуючи зерновим і міжзерновим. 
Дані щодо течії приведені в наступних розділах даної роботи.  

Можливо, доцільніше було б вживати термін "в'язкоподібний розлом". Але щодо 
розломів катазони, на наш погляд, вживання терміна "в'язкий" є правомірним, тому 
що течія порід у подібній реологічній ситуації значною мірою компенсується мета-
морфічною перекристалізацію та трансляційними механізмами в кристалічній грат-
ці, які нейтралізують руйнування порід і на мікрорівні, і на мезо- та макрорівні. 
Більш того, викладений у наступних розділах матеріал щодо катазони, свідчить, що 
течія має усі атрибути, що характерні для в'язких середовищ, течія яких керується 
законами гідродинаміки. Докладніше розглянемо ці дані в наступних розділах.  
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Механізми формування в'язких розломів блискуче відтворено Є. І. Паталахою 
[30] на прикладі парафінової моделі (рис. 2.11). Цей матеріал демонструє мікро-
структурні перетворення порід при зсувній течії в умовах підвищених температур 
(можна їх розглядати і як кліважування, і як тектонічне розсланцювання). Подібні 
структури мають зональну "тектонофаціальну" будову. При цьому максимум розс-
ланцювання (рис. 2.6, на моделі – зона ІV), що відповідає найвищим "тектонофаці-
ям" типу VІІІ–Х, припадає на місце безпосередньої взаємодії тектонічних блоків, 
де проявлено найбільше тертя ковзання й, відповідно, найбільша деформація. 
У свою чергу відносно низькі "тектонофації" типів V–VII розвинені у крайових ча-
стинах розлому та на периферії такого розлому (на моделі – зона ІІІ), де деформація 
значно спадає. І, нарешті, фоновим "тектонофаціям" типів І–IІ відповідають ділян-
ки за межами розлому (на моделі – зони І та ІІ). 

 

 
 

Рис. 2.11. Парафінова модель в'язкого сланцюватого (а також кліважного) розлому  
та його структурної зональності в "катазоні".  

Матеріал у зоні "розлому" (крайові частини брусків перед їх з'єднанням)  
було розігріто до 2/3 температури плавлення (~ 45°).  

У кружечках – мікроструктура парафіну: І – первинна полігональна за межами "розлому",  
ІІ – груба мікролінзоподібна біля "розлому", ІІІ – тонколінзоподібна в крайовій частині  
"розлому", ІV – сланцювата в центральній частині "розлому" (за Є. І. Паталахою [30]).  

Зверху проведені структурні лінії 
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У шаруватому середовищі такі розломи містять у собі складки ламінарної течії 
та дезінтеграційні структури типу в'язкого будинажу, тектонічного розлінзування, 
розвиток яких, також як і в попередньому випадку, зумовлений диференційованим 
розподілом амплітуди по всій ширині зони течії.  

Подібні розломи структурно-зональні і в осьових частинах представлені вторин-
ними монокліналями, а в гетерогенних середовищах, крім того, тектонічним мела-
нжем. Вони маркуються ТФ V–X мезозони.  

Системи розломів цього типу створюють шовні зони, в тому числі зони зім'яття. 
В'язкі кліважні розломи розвинені в мезозоні. Вони являють собою лінійні клі-

важні смуги, що маркуються ТФ V–Х. Кліваж у таких структурах завжди тісно 
спряжений з динамометаморфізмом порід у зеленосланцьовій або епідот-
амфіболітовій фації, утворюючи динамометаморфічний парагенез. Розломи подіб-
ного типу обов'язково місять структури тектонічного розлінзування, будинажу, 
складки ламінарної течії та інші дислокаційні утворення.  
В'язкі (сланцюваті та гнейсуваті) розломи майже безроздільно панують у ката-

зоні і частково присутні в діагенетичній підзоні первинної епізони. Вони також яв-
ляють собою лінійні зони з усім набором складчастих та дезінтеграційних утворень, 
характерних для в'язких розломів розглянутого вище типу (див. рис. 2.7, г). Але своїм 
походженням вони зобов'язані кристалізаційно-сланцюватій, трансляційно-
сланцюватій та кристалізаційно-грануляційній течії гірських порід, тісно спряженій з 
метаморфізмом амфіболітової, гранулітової фацій або з мігматизацією та гранітиза-
цією порід чи механічному розсланцюванню у вказаній частині епізони. Такі розломи 
фактично маркуються ТФ ІІІ–Х, і ці тектонофації поступово переходять по латералі 
у фонові. Подібні структури також є сенс виділяти в діапазоні V–X–V. 

Розломи найчастіше групуються в системи і створюють шовноскладчасті зони. 
Крім того, їхні різновиди в метаморфічних товщах, що залягають відносно горизо-
нтально, утворюють структури типу "шаруватого пирога" з ритмічною тектонофа-
ціальною зональністю по вертикалі.  

Треба зауважити, що й сьогодні подібні дислокаційні утворення далеко не всіма 
сприймаються як розломи та й взагалі як структури в'язкої чи пластичної течії.  
Геодинамічні елементи в'язкорозломної тектоніки. Головними геодинаміч-

ними елементами даної тектоніки, залежно від реологічних умов середовищ, в яких 
така тектоніка проявлена, є певні типи тріщин, кліваж, тектонічна сланцюватость 
усіх типів, дзеркала ковзання, лінійність усіх типів, осьові поверхні та шарніри пе-
вних типів складок, а також великі площини та осі деформованих первинних та 
вторинних тіл. За просторовим орієнтуванням цих елементів визначають простя-
гання та падіння розломів, а за орієнтуванням лінійності визначають напрямки 
зміщення. Крім того, напрямки зміщення визначаються за характером підвороту 
шарів поздовж зміщувача.  

Для розв'язання кінематичних завдань використовуються методи мікрострукту-
рного аналізу. Але щодо цього є таке застереження: зазначені лінійні й площинні 
елементи мають стійке орієнтування тільки в осьових (що маркуються ТФ VIII–Х) 
частинах розглянутих вище в'язких розломів. У нижчих ТФ, тобто в крайових час-
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тинах цих розломів та в буферних зонах, орієнтування цих елементів відхиляється 
від зазначеного генерального, а в межах тектонофаціальних мінімумів (ТФ І–ІV) 
узагалі зникає – середовище стає хаотичним. 
Зміна реологічних форм прояву розломів по вертикалі. Розломи, які пере-

тинають усю земну кору по вертикалі, змінюють свої морфологічні форми прояву 
та потужність відповідно до зміни реологічних властивостей середовищ (рис. 2.8) 
та амплітуди зміщення. Про це свідчить неоднакова морфологія розломів, яка спо-
стерігається на різних ерозійних зрізах земної кори. Зокрема, розломи відносно 
глибоких ерозійних зрізів, тобто ті, які просторово й у часі пов'язані з древніми ме-
таморфічними комплексами амфіболітової чи гранулітової фації, представлені кри-
сталізаційно-сланцюватими та іншими подібними їм реологічними типами, тоді як 
аналогічні тектонічні структури на ерозійному зрізі зеленосланцьових динамомета-
морфічних утворень належать до типу в'язких кліважних, і вони значно менш по-
тужні, ніж кристалізаційно-сланцюваті. Нарешті, відносно молоді, в тому числі 
неотектонічні розломи, які, зрозуміло, слабко або взагалі не еродовані, завжди 
представлені крихкими реологічними модифікаціями.  

Порівняння потужностей і морфологічних форм прояву розривних структур, які 
спостерігаються на різних ерозійних зрізах земної кори, дозволяє реконструювати 
типовий глибинний розлом у вигляді реологічно-зональної по вертикалі колони, 
котра в поперечному перетині нагадує телевізійну вежу (рис. 2.9). Зокрема, нижня 
(катазональна) частина цієї колони найбільш потужна й представлена в'язкою крис-
талізаційно-сланцюватою або гнейсуватою складовою, середня (мезозональна) її 
частина – динамометаморфічно-кліважною складовою, і, нарешті, верхня (епізона-
льна) частина – крихким та крихко-в'язким розломом.  

Згадана тенденція збільшення потужності розломної колони зверху донизу, мо-
жливо, зберігається тільки до нижньої границі катазони. Крім того, ця колона тран-
сформується і в первинній епізоні: на ділянках, де вона перетинає помірно- та слаб-
колітифіковані осадові товщі (первинну епізону), замість крихких розломів у ній 
можуть з'явитися своєрідні в'язкі (механічносланцюваті тощо) їх різновиди. 

Треба зауважити, що будова колони даного типу на певних етапах термальної 
еволюції земної кори та при зростанні чи зниженні теплових потоків змінює свою 
конфігурацію за рахунок видовження або скорочення, навіть зникнення, її крихкої 
складової (рис. 2.12, д, е). Зокрема, зменшення довжини останньої і, навпаки, на-
ближення до поверхні в'язкорозломних складових відбувається при зростанні тепе-
ратурного градієнта і має місце в так званих рухливих зонах земної кори, які від-
значаються підвищеним тепловим потоком (континентальні та океанічні рифти, 
острівні дуги, епігеосинклінальні та епіплатформні орогени тощо), а також активно 
проявляється при колізії. У свою чергу збільшення довжини крихкорозломної час-
тини зазначеної колони, тобто розповсюдження крихких розломів на значну глиби-
ну, відбувається при значному зниженні температурного градієнта. Подібне явище 
властиве для так званої консолідованої земної кори (платформи та їх щити, океані-
чні плити, орогени на заключних стадіях розвитку). Зниження температурного гра-
дієнта призводить до збільшення потужності епізони, а отже, і потужності жорст-
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кого шару земної кори. При цьому є підстави припускати, що потужність останньо-
го може зростати до 15–25 км. Зокрема, про це свідчать дані глибинного буріння у 
нафтоносних районах світу, які фіксують відсутність будь-яких метаморфічних 
змін осадових порід на глибинах 7–9 км. Більше того, аналогічну відсутність мета-
морфізму порід осадового чохла встановлено сейсмічними методами в Прикаспій-
ській западині навіть на глибинах до 20–25 км. 

 

 
 

Рис. 2.12. Принципова схема розломної колони по вертикалі, що побудована на основі  
реконструкцій згідно з принципами тектонофаціального аналізу.  

а–е – реологічні типи розломів: а – в'язкий кристалізаційно-сланцюватий або гнейсуватий;  
б – в'язкий сланцювато-кліважний; в – в'язкий кліважний;  

г, д – крихко-в'язкий (г – крихкого кліважування, д – зони дроблення); е – крихкий 
 

Крім регіональних теплових факторів, зміна будови розломної колони зумовлена:  
1) зростанням або зменшенням амплітуди зміщення;  
2) підсиленням теплової конвекції по зоні розлому; 
3) локальним механічним розігрівом середовища. 
Подібні зміни відображаються в зростанні потужності зон розломів та міграції їх 

високопластичних реологічних складових знизу доверху за схемою, що приведена 
на рис. 2.13. Найбільш активно ці зміни відбуваються у розломах типу горизонта-
льних зсувів, амплітуда зміщень у яких не лімітується ізостазією блоків чи плит і 
може досягати десятків, сотень і більше кілометрів. Але досвід вивчення таким чи-
ном трансформованих розломних зон свідчить, що їхня реологічна еволюція відбу-
валася тільки за безупинного зміщення, тобто впродовж однієї певної тектонічної 
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фази, і припинялася після тектонічної паузи (перерви). Подібні розломи на ерозій-
них зрізах завжди мають латеральну структурно-реологічну зональність, яка підк-
реслюється проявом найбільш високотемпературних структурно-реологічних форм 
і відповідних їм високотемпературних динамометаморфічних змін порід в осьовій 
частині цих тектонічних структур. 

 

 
 

Рис. 2.13. Схема залежності будови розломної колони  
від підняття чи занурення границь (та відповідних їм ізотерм)  

структурно-реологічних умов: а – у термальному режимі "холодної" кори платформ  
та їх щитів; б, в – у режимі з підвищеним тепловим потоком рухливих поясів 
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3.1.1. Седиментаційна підзона первинної епізони (ПЕЗ-3) 
 

До цієї підзони віднесено середовища, у межах яких у сферу дислокаційних пе-
ретворень залучаються консистентні мулисті та пухкі осадки, що їх діагенез ще не 
почався або за тих чи інших причин не відбувся, а також певні тверді породи з дуже 
низькою межею міцності. Їй відповідають структурно-седиментаційні парагенези, 
головною складовою яких є осадові маси, що зазнали переміщення під дією граві-
таційних процесів. 

Типові для цієї умови розріджені глини мають в'язкість приблизно 102 Па⋅c. Рео-
логічні властивості цих речовин наближаються до в'язких: при течії вони поводять 
себе як в'язкі рідини.  

Дислокаційні перетворення осадків залежно від їх складу та агрегатного стану 
на стадії седиментогенезу здійснюються за допомогою:  

1) суспензійної течії осадків;  
2) набухання та ущільнення осадків при їх водонасиченні чи зневодненні;  
3) дезінтеграційного переміщення пухких, землистих мас. 
Перший механізм призводить до формування турбідітів та олістостром, а дру-

гий – до утворення конседиментаційних складкоподібних форм і, врешті, третій 
забезпечує зсувні та обвальні явища. Як результат формуються своєрідні парагене-
зи, які можна кваліфікувати як структурно-седиментогенні.  
Суспензійна течія – це транспортування у воді чи мулистому розчині твердих ча-

стинок у підвишеному стані. Вона реалізується як грязьові (каламутні), водно-кам'яні 
та грязе-кам'яні потоки в підводних та суходільних умовах. Ефективність подібної 
течії залежить від щільності потоку, в тому числі від насиченості його твердою фа-
зою, а також від розмірів твердого уламкового матеріалу, який транспортується. Збу-
дником і координатором такої течії є гравітаційна нестійкість водонасичених осадків 
на схилах. Крім того, в підводних умовах рух несцементованого матеріалу стимулю-
ється донними течіями, припливно-відпливними та сейсмічними явищами.  

Течіі даного типу призводять до формування турбідітів й олістостром в підво-
дних умовах. 

 
3.1.1.1. Турбідіти 
До числа утворень цього типу (ще їх називають турбітами) належать продукти 

так званих каламутних (турбідітних) потоків, які діють у великих водоймищах. Такі 
потоки забезпечують перенесення по дну водоймищ піщаного, жорств'яного та на-
віть валунного матеріалу. Утворення даного типу в більшості випадків (50–100%) 
належать флішовій формації. Крім того, вони зустрічаються й у глибоководних фо-
рмаціях. Для них характерна невідсортованість знизу та водночас покращення сор-
тування вище з розвитком градаційної шаруватості (частина їх виділена на рис. 3.1). 
Дальність перенесення суспензійними потоками осадового матеріалу – десятки та 
сотні кілометрів [40]. 

Турбідіти і олістостроми (що розглядаються нижче) мають структурно-
седиментаційні парагенези, складовими яких є продукти руйнування порід на місці 
та при перенесенні.  
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Рис. 3.1. Турбідітні течії, турбідіти: а – глибоководний конус виносу в підніжжі  
континентального схилу та його фації: 1 – проксимальна грубофлішова, 2 – середньої  

частини, нормального флішу, 3 – дистальна, тонкого флішу(стрілкою показано напрямок  
контурної течії); б – турбідітний (суспензійний) потік, що виникає в каньйоні, і відкладений  

градаційний багатошаровий – турбідіт; в – елементарний турбідітний цикл,  
який складається із п'яти елементів (Т1 – Т5) і завершується зверху фоновими  

нанопланктонними відкладами; г – схема Боума: ідеальні уявлення про зміну турбідітного  
конусу від проксимальної частини до дистальної; д – спрощена схема східної  

континентальної околиці Північної Америки в районі плато Блейк і розповсюджені  
в підніжжі континентального схилу контурні течії (показані стрілками);  
е – деталь текстури контуритів – коса шаруватість дрібна, сантиметрова.  

По Б. К. Хізену (з книги В. Т. Фролова [40]) 
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Турбідітна течія притаманна тим ділянкам дна, де є круті схили (край шельфу, 
підводні каньйони тощо) й накопичені потужні маси осадового матеріалу. Проявля-
ється вона імпульсивно, і деякі дослідники її навіть порівнюють із селевими та сні-
говими лавинами. Зокрема, така течія виникає за наявності:  

1) достатніх для переміщення на схилах критичних мас пухкого та мулистого 
матеріалу в нестійкому стані;  

2) перепадів висот якнайменше в сотні метрів, достатніх для розвитку автокіне-
тичного (самоприскорювального під дією сили тяжіння) процесу, що призводить до 
відриву потоку від дна на якомусь відрізку шляху;  

3) трубоподібних промоїн – каньйонів на крутому схилі, в які обвалюється пух-
кий матеріал, концентрується при русі, прискорюється до катастрофічної швидкості 
(до сотень кілометрів на годину) [11; 40], переміщуються, доки не буде винесений 
із цієї ущелини на рівнину чи пологе континентальне підніжжя. Часто спусковим 
гачком для початку переміщення є землетруси, навіть віддалені цунамі або сильні 
шторми. 

 
3.1.1.2. Олістостроми 
Олістостроми являють собою хаотичні утворення (мікстити), які складають-

ся з уламків і брил (олістолітів) чи пластин (олістоплак) чужорідного походження 
(рис. 3.2) і однорідного за складом цементу (субстрату, матриксу) осадового похо-
дження. За механізмами формування олістостроми близькі до розглянутих турбідітів – 
вони також утворюються в підводних умовах та на схилах дна океанів, морів та ін-
ших крупних водоймищ, і вони теж зобов'язані перенесенню твердого матеріалу гря-
зе- та водно-кам'яними потоками та заорювання цоколя (ложа) й накопичення та по-
хованням цього матеріалу на підніжжі схилів в осадовому субстраті (матриксі) [52]. 
Єдина відмінність між ними полягає в тому, що у формуванні олістостром суттєвішу 
роль відіграє переміщення й захоронення твердого грубоуламкового матеріалу. 

 

  
 

Рис. 3.2. Олістоліт (у центрі) і матрикс осадового походження. 
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Аналізу проблем олістостром та загалом мікститам присвячено багато наукових 
праць. Зокрема, існує велика кількість класифікацій цих утворень за характером 
стратифікації, внутрішньої будови, речовинного складу, а також за геоморфологіч-
ними та тектонічними і геодинамічними умовами формування. У даній роботі ви-
користана класифікація, складена В. М. Ненаховим, В. Ю. Літочкіним, А. С. Перфі-
льєвим та Л. В. Кузнєцовим [17]. 

За характером внутрішньої будови та співвідношенням з іншими осадовими 
утвореннями серед олістостром виокремлюють тіла:  

1) стратифіковані;  
2) нестратифіковані;  

а за походженням:  
1) гравітаційні;  
2) тектоно-гравітаційні.  
Стратифіковані олістостроми. Відповідні їм тіла мають лінзоподібну форму. 

Крім того, вони мають нормальні стратиграфічні контакти з товщами, на яких заля-
гають та якими перекриваються. Але такі тіла позбавлені внутрішньої шаруватості. 
Зокрема, матрикс у них масивний, до того ж неодноріднозернистий та неоднорід-
ноуламковий.  
Нестратифіковані олістостроми. Такі хаотичні утворення не утворюють чітко 

виражених самостійних геологічних тіл. Їхні границі немов розмазані й проводять-
ся умовно мірою зникнення олістолітів. Крім того, від попередніх вони відрізня-
ються тим, що олістоліти в них знаходяться в нормально-шаруватому осадовому 
матриксі і розподіл олістолітів за кількістю і навіть розмірами нібито підпорядко-
вується шаруватості.  
Гравітаційні олістостроми. До олістостром цього типу відносять хаотичні 

утворення, формування яких переважно зумовлено обвально-зсувними явищами на 
схилах, достатньо крутих і протяжних (рис. 3.3). Тектонічний фактор у цьому випа-
дку незначний.  

 

 
 

Рис. 3.3. Схема утворення гравітаційних олістостром (за Р. Ельтером і Л. Тревізаном [48]):  
а – прості зсуви і відклади грязьових потоків; б – зсуви із захопленням порід цоколю 
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Гравітаційні олістостроми розвинені на схилах вулканічних підняттів активних 
континентальних окраїн та переддугових (міждугових) прогинів, а також на підні-
жжях шельфів задугових морів. Серед олістостром даного типу за складом матрик-
су і олістолітів та олістоплаків виділяють теригенні (рис. 3.4), кременисто-тери-
генні, кременисті (рис. 3.5) та інші. Із них кременисті найбільш глибоководні й фо-
рмуються на підніжжі континентального схилу й на перехідному до абісальної рів-
нини просторі. 

 

 
 

Рис. 3.4. Пізньосилурійсько-девонська гравітаційна теригенна олістострома:  
1–3 – олістоліти (1 – вапняки, 2 – фтаніти, 3 – гравеліти, пісковики, алевроліти),  

4 – піщано-алевритовий матрикс на північному схилі Алайського хребта.  
За В. М. Ненаховим та ін. [17] 

 

 
 

Рис. 3.5. Кремениста олістострома: 1 – брекчії кременів з матричним заповнюванням,  
2–3 – включення (2 – нижньо-середньодевонські органогенні вапняки,  

3 – такі ж за віком кремні-радіолярити та кременисті алевроліти  
(виділена в одному з районів Південного Тянь-Шаню). За В. М. Ненаховим та ін. [17] 
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Тектоно-гравітаційні олістостроми. До тіл цього типу відносяться мікстити, 
які сформувалися в підводних умовах за активного впливу процесів шар'яжеутво-
рення. Серед таких олістостром виділяють:  

1) фронтальні, які утворюються перед фронтом пластин, що насуваються й руй-
нуються;  

2) тилові, які утворюються в тилу насувів, шар'яжів. 
Фронтальні олістостроми (рис. 3.6) формуються за рахунок руйнування і розми-

вання фронтальної частини тектонічних пластин-покривів, що насуваються в під-
водних умовах за допомогою:  

1) обвалення цієї частини покриву шляхом тектонічної дезінтеграції порід алох-
тона за участі підводного та субаерального вивітрювання;  

2) тектонічного дроблення, лущіння (розчленування) і брекчіювання пластин 
біля підошви при русі по дну седиментаційного басейну та на границі різних пок-
ривів; 

3) тектонічного лущіння та брекчіювання в тілі материнського масиву алохтона 
з наступним висипанням чи тектонічним видавлюванням брекчій і пластин на дон-
ну поверхню.  

 

 
 

Рис. 3.6. Схема формування фронтальної тектоно-гравітаційної олістостроми  
(за М. Г. Леоновим [11]). 1 – автохтон, 2 – олістострома, 3 – алохтон, розчленований  

на окремі частини, які контролюються поперечними (А) та поздовжніми (В) розривами.  
Б – зони тектонічного брекчіювання на границі пластин.  

Стрілками (без літерного позначення) показано напрямки насування тектонічних пластин  
(праворуч на рисунку) та витискання й осипання тектонічних брекчій 
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Олістостроми даного типу з покривами пов'язані поступовими переходами. Зок-
рема, фіксується така послідовність розподілу матеріалу: поблизу покриву концен-
трується відносно крупно- та навіть гігантськоуламковий матеріал (в його числі 
можуть бути присутні й олістоплаки), а далі він за рахунок розносу турбідітними 
потоками поступово замінюється більш дрібноуламковим і тонкоуламковим. Така 
ж тенденція розподілу матеріалу має місце і по вертикалі: тонкоуламковий матеріал 
концентрується в нижній частині олістостромових тіл, а грубший – у верхній час-
тині таких тіл. 

Матеріал гравітаційної олістостроми, як правило, представлено продуктами 
руйнування алохтона (тіла, яке насувається). Серед матеріалу олістостром присутні 
скупчення (горизонти, шари) осадових брекчій – продуктів перевідкладення текто-
нічних брекчій, які виносяться або осипаються з алохтона. Цементуючою масою 
уламків найчастіше служить глинисто-алевритовий матеріал з великою домішкою 
піщаного та гравійного матеріалу з характерною для нього турбідітною шаруватістю. 

Розмір уламків у брекчіях фронтальних олістостром коливається від 2–3 см до 
10–15 см, рідко перевищує 1–1,5 м. У свою чергу розмір олістолітів досягає перших 
та навіть десятків метрів. Крім того, відомі брили-олістоліти розміром до сотень і 
навіть більше метрів (Крим, Сіхоте-Алінь). Більш того, у флішових відкладах серед-
нього–пізнього карбону Туркестано-Алаю виділено олістоплаки довжиною до 5–7 км 
при потужності до 200–300 м. 

У багатьох випадках подібні олістостроми перекриваються тектонічними покривами. 
Тилові олістостроми виникають у тилу покривів на так званих "плечах" – місці 

первісного вигину ложа. Утворення даного типу, звичайно, представлені монопо-
родними брекчіями з хаотичною внутрішньою будовою. У них практично відсутня 
шаруватість. Форма уламків гострокутна, необкатана. Розмір уламків змінюється 
від перших міліметрів до десятків сантиметрів. Такі брекчії містять брили-
олістоліти розміром від перших метрів до 100–200 м. Матрикс таких олістостром 
складено тонкоподрібненим матеріалом.  

 
3.1.1.3. Конседиментаційні складкоподібні форми 
До числа таких форм в первинній епізоні віднесено утворення, що є похідними 

набухання або, навпаки, ущільнення осадків на ранніх стадіях літогенезу. Вони 
створюють структурно-седиментогенні парагенези, компонентами яких є:  

1) складки обволікання (облямування);  
2) складки ущільнення;  
3) складки здимання.  
Складки обволікання (облямування). Такі структури найчастіше формуються 

в придонній частині осадових товщ та над апікальними частинами органогенних 
будівель. Утворення таких складок зумовлено копіюванням осадками нерівностей 
рельєфу ложа. Осадова маса частково облямовує опуклі та від'ємні поверхні, а та-
кож стікає з нахилених поверхонь, що як сумарний результат цих дій призводить до 
утворення антиклінале- та синкліналеподібних, але дуже пологих форм. Як прави-
ло, такі форми швидко "згасають" по вертикалі.  
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Окремі складки подібного типу формуються і при облямуванні великих брил 
(олістолітів чи олістоплаків). Вони характерні для олістостром (див. підрозділ "Ха-
отичні комплекси"). 
Складки ущільнення. Утворення складок цього типу ініціюється нерівномір-

ним, літологічно вибірковим зменшенням об'єму і локальним зменшенням потуж-
ності окремих сприятливих у цьому відношенні за складом порід на початковій 
стадії літогенезу. Таке ущільнення відбувається через часткове віджимання внут-
рішньопорових вод, формування цементу та інші процеси, що призводять до ущі-
льнення порід.  

Величина подібного ущільнення в різних за складом осадках неоднакова. Зокре-
ма, при діагенезі практично не змінюють свого об'єму піски, відносно слабко ущі-
льнюються вапнякові мули, і в той же час значне (до 40% відносно первісного об'є-
му) ущільнення витримують глинисті та алевритові мули, торфи (до 20%). 

Подібний нерівномірний розподіл потужності призводить до нерівномірного по 
латералі ущільнення товщі: там, де потужність мулів більша, там і осідання осадка 
більше. Тому над виступом виникають антикліналеподібні форми, а між виступами – 
синкліналеподібні (рис. 3.7). 

 

 
 

Рис. 3.7. Складки ущільнення осадків над виступом фундаменту (за В. В. Білоусовим [4]).  
Пунктирні лінії – початкове положення шарів; суцільні лінії – положення тих же шарів  

після ущільнення 
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Механізм утворення складок ущільнення нагадує попередній, але відбувається з 
протилежним знаком, тобто у вигляді осідання. Крім того, на ефективність форму-
вання подібних форм впливає рельєф ложа осадконакопичення. Зокрема, якщо му-
листа товща відклалася на нерівній поверхні фундаменту, то над виступами остан-
нього вторинна потужність осадку буде менша, ніж навколо цього виступу. 
Складки здимання. Виникнення складок даного типу пов'язане з деяким зрос-

танням об'єму осадків та осадових порід при водонасиченні. Такі складки характе-
рні для ділянок розповсюдження глинистих порід. Останні, збільшуючись в об'ємі 
при гідратації, частково підіймають шари, що залягають вище, і тим самим ініцію-
ють утворення антикліналеподібних вигинів. В окремих випадках такі структури на 
суходолі формуються біля водоносних горизонтів безпосередньо під грунтово-
рослинним шаром. 

Розглянуті седиментаційні, конседиментаційні й гіпергенні процеси структури 
та їх продукти формально не піддаються кількісній оцінці за десятибальною шка-
лою тектонофацій. У той же час їхня наявність сама по собі вказує на суттєву роль 
гравітаційного фактору у формуванні хаотичних утворень та гідропластичної і ме-
ханічно сланцюватої течії відносно помірно літифікованих порід. 

 
3.1.2. Діагенетична підзона первинної епізони (ПЕЗ-2) 

 
До діагенетичної підзони первинної епізони (ПЕЗ-2) віднесено осадові середови-

ща, що зазнали дислокаційних перетворень на стадії діагенезу порід. Їй відповіда-
ють структурно-діагенетичні парагенези, на склад яких впливав високий вміст во-
ди, наявність високої пористості та інших компонентів, що суттєво знижують в'яз-
кість порід.  

В літологічному та реологічному відношеннях ця частина епізони контрастна і 
залежно від складу порід володіє або крихко-пластичними, або пластичними та на-
віть наближеними до в'язких властивостями. Таку різноманітну реологічну якість їй 
надає діагенез – процес фізико-хімічного урівноваження численних реакційно спро-
можних речовин із заперечними властивостями, що виникли при утворенні осадку.  

Діагенез звичайно починається відразу після накопичення осадку і закінчується 
при перетворенні його як в міцну, зцементовану породу, так і пухку або й навіть 
таку, що не втратила здатності до розмокання. Урівноваження відбувається в тер-
модинамічних умовах, близьких до тих, які існують на поверхні Землі, й виключно 
за рахунок внутрішніх запасів енергії в речовинах, що потрапляють в осадок [29]. 
Умови діагенезу передусім характеризуються високою вологістю (більше 50 %, в 
глинистих осадках – до 80–90  %), ряснотою бактеріального світу, загальною фізи-
ко-хімічною нерівноважністю осадку, змінними Еh та Рh, високою концентрацією й 
проникністю (міграцією) речовин у мулистих розчинах і, що важливо, майже без-
перешкодним дифузійним обміном іонами й газами. Рушійними силами діагенезу 
при цьому є реакційна спроможність живих організмів й органічних речовин, зага-
льна нерівноважність речовини осадку й частково енергія хімічних реакцій.  
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Процеси діагенезу багаточисельні й різноманітні. Серед них найсуттєвішу роль 
відіграють:  

1) відновлення окисних та кисневмісних з'єднань;  
2) гіпергенне мінералоутворення;  
3) гідролітичне розчеплення;  
4) гідратація;  
5) перерозподіл речовин;  
6) розчинення й перевідкладення деяких твердих порід (в першу чергу карбона-

тних та кременистих);  
7) утворення конкрецій;  
8) хімічна диференціація речовини;  
9) ділянчаста цементація осадку;  

10) мезомасштабна міграція речовини. 
При діагенезі відбуваються часткові збезводнення, розкристалізація та навіть 

перекристалізація, а також ущільнення аморфної речовини. Але цей процес, як вва-
жає більшість літологів, не обов'язково закінчується формуванням твердої породи.  
Закінчення діагенезу пов'язують зі зникнення гравітаційної води з глинистих 

осадків. 
Для осадових порід, що зазнали діагенезу, з мінеральних новоутворень найбільш 

характерні: глауконіт, залізистий хлорит, каолініт, гідрослюди, монтморилоніт, 
цеоліти, оксиди та гідроксиди заліза, пірит, марказит, кальцит, доломіт, опал, ха-
лцедон та інші аутигенні мінерали. Ці мінерали звичайно створюють малі за розмі-
рами зерна, ооліти, сфероїди конкреції, стягання, а також агрегати, що складають 
цемент. До числа типових для діагенетичного стану належать глинисті сланці, гли-
нисті алевроліти, піски та пісковики на глинистому та залізисто-глинистому це-
менті, а також буре вугілля, кам'яна сіль, опало-халцедоністі породи, органогенні 
та хемогенні вапняки та інші породи.  
Глибина, на якій відбувається діагенез, не перевищує перших сотень метрів від 

поверхні. Температура при цьому не більше 50º С; оптимальна – 10-25º С. Порис-
тість порід коливається від 50 % до 80 %. 

Згадана вище різноманітність форм реалізації діагенезу тією чи тією мірою 
впливає й на реологічні властивості діагенетичних середовищ і, відповідно, на ме-
ханізми дислокаційних перетворень порід. Найбільш пластичними в таких умовах є 
глинисті породи. За ними у бік зменшення пластичності слідують алевритові й 
псамітові породи на глинистому цементі. Останні в цьому ряді – карбонатні породи 
та уламкові породи на карбонатному цементі.  

Крім зауваженого, на реологічні властивості осадових середовищ на стадії діа-
генезу значно впливає потужність шарів осадових порід. Зокрема, тонкошаруваті 
відклади, у яких товщина шарів не перевищує перший десяток сантиметрів, значно 
пластичніші за відклади, потужність шарів яких перевищує названі значення. Зо-
всім по-іншому в цьому відношенні поводять себе горизонти та органогенні спору-
ди вапняків. Вони при деформації у даній структурно-реологічній умові поводять 
себе як крихкі тіла. 
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3.1.2.1. Реологічні механізми дислокаційних перетворень  
геологічних середовищ у діагенетичній підзоні первинної епізони  
й відповідні їм елементарні структури 
У діагенетичному середовищі залежно від впливу згаданих вище літологічних 

факторів дислокаційні перетворення порід здійснюються за допомогою таких рео-
логічних механізмів:  

1) гідропластичної (в'язкої) течії (у глинистих та глиновмісних породах); 
2) в'язкої течії (у кременистих та карбонатних породах в колоїдоподібному стані); 
3) механічносланцюватої течії (у тонкозернистих породах); 
4) тріщиноутворення; 
5) пошарового крихкого кліважування. 
Дія цих механізмів призводить до утворення певних структурних форм та відпо-

відних їм структурно-діагенетичних парагенезів, які на мікро- та мезорівні містять 
такі дислокаційні компоненти:  

1) структури гідропластичної течії (конволютна "шаруватість") в глинистих по-
родах;  

2) структури в'язкої течії кременистих порід та їх дисгармонійні нагромадження; 
3) механічна сланцюватість у глинистих аргілітах;  
4) пошаровий призматичний кліваж в алевритових породах; 
5) тріщинуватість у грубозернистих породах.  
Розгляньмо ці структури та механізми їх формування докладніше. 
Структури гідропластичної течії в діагенетичній підзоні. Гідропластична 

течія притаманна відносно слабкозцементованим глинистим та глиновмісним ула-
мковим породам. Вона здійснюється за допомогою руху частинок породи у водона-
сиченому субстраті. В її реалізації важливу роль відіграє вода та колоїдні (гельопо-
дібні) речовини, які концентруються у вигляді оболонок та плівок навколо твердих 
мікрочастинок. Крім того, на ефективність такої течії впливає характер зв'язків між 
цими частинками.  

Мінеральні частинки порід звичайно заряджені від'ємно, а молекули води явля-
ють собою диполі, заряджені позитивно на одному (атом кисню) і від'ємно на дру-
гому (два атоми водню) кінці. При стиканні твердої мінеральної частинки з водою 
виникають електромолекулярні сили взаємодії, які притягують диполі води до по-
верхні мінеральних частинок з дуже великою силою, і чим більша питома поверхня 
частинок, тим більша кількість молекул знаходитиметься у зв'язаному стані. Мак-
симальне притягання молекул води відбувається у перших трьох мікрошарах атомів 
навколо твердих частинок. Мірою віддалення від поверхні останніх сили такого 
зв'язку зменшуються і на відстані 0,5 мкм наближаються до нуля. Перші декілька 
рядів молекул води пов'язані з частинками дуже міцно (міцнопов'язана вода). На-
ступні молекули води, більш віддалені від поверхні твердих частинок, будуть пов'я-
зані все меншими силами. Вони утворюють шари пухкопов'язаної води, які підда-
ються витисканню з пор породи за тиску до декілька сот паскалей.  

Зв'язки зазначеного типу у водонасичених породах належать до водно-колоїдного 
(коагуляційного й конденсаційного) типу. Такий зв'язок зумовлюється електромоле-
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кулярними силами взаємодії між мінеральними частинками, з одного боку, і плівка-
ми води й колоїдними оболонками – з другого (рис. 3.8). Величина цих сил залежить 
від товщини плівок та оболонок. Водно-колоїдні зв'язки пластичні й незворотні. 

 

 
 

Рис. 3.8. Структура глини: 1 – частинки глини, 2 – ущільнені колоїди,  
3 – псамітові частинки. Рис. з роботи Н. А. Цитовича [46] 

 

Гідропластична течія здійснюється як ковзання твердих частинок на вказаних 
плівках та оболонках. В цілому течія даного типу має зв'язний (більш-менш ціліс-
ний) характер і за реологічними властивостями фактично відповідає в'язко-
пластичній та навіть в'язкій течії. На мікрорівні вона відображається у струмистих, 
мікросмугастих та інших подібних вторинних текстурах, а також у вигляді так зва-
ної конволютної "шаруватості". Остання являє собою дрібні, часом навіть мікрос-
копічні, складкоподібні утворення – похідні турбулентної та турбулентно-
ламінарної в'язкої пошарової течії на мікрорівні. Струмистість при цьому являє со-
бою стрічкоподібні та тонколінзовидні смуги течії матеріалу (рис. 3.9).  

Структури такого типу розвинені як на мікрорівні, так і на мезорівні. При цьому 
на мікрорівні вони вибірково локалізуються в межах шарів відносно пластичних по-
рід, створюючи як упорядковані (типу складочок волочіння), так і неупорядковані 
(дисгармонійні) складкоподібні форми. За це їх ще називають конволютною "шару-
ватістю". Для структур даного типу характерна майже повна відсутність стійкої ге-
ометричної форми. Більше того, нерідко вони являють собою скупчення складок різ-
ної форми, розмірів та орієнтування (дисгармонійна мікроскладчастість). Серед них 
навіть зустрічаються "закрутні", роли – складки із закрученою осьовою поверхнею 
(рис. 3.10), а також структури типу "снігової груди" та іншої подібної форми.  
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Рис. 3.9. Структури гідропластичної течії (конволютна шаруватість) – мікророзшарованість  
та мікроскладки волочіння (2) у карпатському фліші (біля с. Яремча), що збереглися  

як реліктові утворення в породах, які зазнали повного літогенезу 
 

 
 

Рис. 3.10. Складки-"закрутні" – роли в девонських відкладах у Придністров'ї,  
які сформувалися при пластичному закручуванні на стадії діагенезу і надалі були  
"законсервовані" літогенезом вищих ступенів (катагенезом). Фото В. П. Гриценка 
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Структури в'язкоподібної течії кременистих порід. Дуже специфічні струк-
тури в діагенетичній підзоні проявлені в кременистих породах. Вони створюють 
складні й навіть дисгармонійні складчасті структури, які зазвичай властиві в'язким 
рідинам. На думку деяких дослідників [25], така їхня поведінка є наслідком дегід-
ратації вихідних для них опалів та халцедонів.  

Розмах прояву дисгармонійних структур зазначеного типу коливається від пер-
ших сантиметрів до перших кілометрів (рис. 3.11). 

 

 
 

Рис. 3.11. Поле дисгармонійних складчастих форм – похідних високопластичної  
(і навіть наближеної до в'язкої течії) турбулентної та турбулентно-ламінірної течії  

силурійських кварцитів у Центральному Казахстані. Рівень дислокаційних перетворень  
відповідає ТФ групи А. Фото І. Б. Нікітіна (2004 р.). 

 
Механічна сланцюватість порід у діагенетичній підзоні. Механічна сланцю-

ватість на стадії діагенезу формується тільки в глинисто-алевритових породах. Текс-
турно проявляється як тонка мікрошаруватість та листуватість (рис. 3.12, рис. 3.13).  
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Рис. 3.12. Тонколистувата подільність механічно розсланцьованих глинистих аргілітів.  
Крейдяний фліш у середній течії р. Латориця в Карпатах 

 

 

а б 

в 
 

 
Рис. 3.13. Вірогідна схема формування механічної сланцюватості в глинистих породах:  

а – первинне, хаотичне орієнтування пластинчастих мікрочастинок у недеформованій породі;  
б – вторинне, що сформувалося при зсувній течії,  

орієнтування пластинчастих мікрочастинок породи;  
в – варіанти обертання частинок при формуванні механічної сланцюватості 
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Здійснюються таке розсланцювання за допомогою механічного обертання та пе-
реорієнтування видовжених та пласких мікрочастинок порід у напрямку течії (див. 
рис. 3.13). Така форма руху характерна для глинистих та глинисто-аргілітових по-
рід, основу яких найчастіше складають глинисті частинки лускатої форми, товщина 
яких у 10–50 разів менша довжини та ширини (рис. 3.14). Цей процес супроводже-
ний частковою мікрогрануляційною диференціацією породи: відносно крупні мік-
рочастинки (мікропіщинки тощо) відокремлюються і концентруються у вигляді 
дуже тонких (не більше міліметра) мікрошарів. Породи набувають тонкосмугастої 
текстури та мікролистуватої подільності.  

 

 
 

Рис. 3.14. Пластинчаста багатокутна форма частинок каолініту.  
Рис. з роботи Н. А. Цитовича [46] 

 
На механічні властивості глин, крім перерахованих факторів, впливає здатність 

кристалічної гратки деяких глинистих мінералів притягувати у відповідних умовах 
молекули води і внаслідок цього набухати та збільшуватися у розмірах. Такими 
властивостями, наприклад, володіє монтморилоніт і меншою мірою каолініт, атта-
пульгіт, гідрослюди. 

У глинистих породах механічна сланцюватість найчастіше пошарова. Як пра-
вило, вона супроводжується чергуванням дуже тонких (від десятих часток до пе-
рших міліметрів) вторинних мікрошарів, які складені впорядкованими мікролус-
катими глинистими мінералами та лінзоподібними мікрошарами з мікроуламко-
вим матеріалом.  

Формування механічної сланцюватості, крім вказаних факторів, стимулюється 
гранулометричною диференціацією. Остання проявляється як перерозподіл матері-
алу за розміром частинок: відносно крупні частинки відокремлюються й створюють 
власні мікрошари. Потужність подібних мікрошарів узгоджується з розмірами час-
тинок. В цілому диференціація такого типу тісно пов'язана з гідропластичною течі-
єю та механічним розсланцюванням. Часто вони створюють єдине ціле, яке відо-
бражається як чергування різних за складом і розмірами зерен мікрошарів. 
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Важливу роль у формуванні й реалізації механічної сланцюватості відіграє від-
носна пластичність глинистих мінералів. Так, В. Т. Фролов [40] зауважує, що такі 
мінерали за цим показником розташовуються в наступному порядку: каолін – монт-
морилоніт – гідрослюди – бейделіт – перевідкладені каолініт та монтморилоніт. 
Пошаровий крихкий кліваж. Такий кліваж розвинений виключно в алеврито-

вих породах. Текстурно він являє собою поділ породи на мікротіла (можна вважати 
їх мікролітонами) призматичної форми (рис. 3.15). Можливо, має подвійне похо-
дження – синдіагенетичне та тектонічне. Створюється трьома ортогональними сис-
темами мікротріщин, з яких одна (ab) паралельна поверхням шарів, а інші дві пер-
пендикулярні до цих поверхонь (bc та ac). 

 

 
 

Рис. 3.15. Літологічно вибірний пошаровий крихкий (призматичний) кліваж,  
що проявлений виключно в алевролітах (1).  

Інтенсивність діагенетичного кліважу в алевролітах (2)  
зростає шляхом стоншення мікролітонів біля границі з шаром масивних пісковиків (3),  

поздовж якого, вірогідно, відбувалася течія алевролітів. Карпатський фліш 
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Тріщини та тріщинуватість. У діагенетичній підзоні розвинені тріщини діаге-
нетичні та тектонічні. 
Діагенетичні тріщини. До їх числа віднесено ті тріщини, формування яких було 

тісно пов'язане з діагенезом порід. У діагенетичних умовах тріщиноутворення реа-
лізується як втрата цілісності тіл за допомогою відриву та частково сколювання. 
Виділяють такі підтипи тріщин:  

1) усихання;  
2) синерезису;  
3) внутрішньопластової контракції. 
Тріщини усихання належать до числа розривів розтягання, які утворюються го-

ловним чином у зволожених глинистих відкладах через висихання на сонці. Їх фо-
рмування пов'язано зі зменшенням об'єму глинистих тіл. Породжуються вони конт-
ракційними силами, що діють усередині цих тіл. Такі тріщини утворюють відносно 
ізометричні полігони, форма яких певною мірою відображає більш-менш рівномір-
ний розподіл зазначених сил у тілі (рис. 3.16). Такі тріщини зазвичай заглиблюють-
ся прямовисно відносно поверхонь нашарування, мають клиноподібну форму і час-
то заповнені більш пізнім матеріалом.  

 
а 

б 

 
 

Рис. 3.16. Тріщини усихання в плані (а) та в розрізі (б) 
 

Тріщини синерезису. Є похідними зменшення об'єму внаслідок підземного збез-
воднення (синерезису). Із реалізацією цього процесу пов'язане утворення головним, 
чином тріщин відриву та розтягання. Подібні тріщини найчастіше розвинені в ма-
сивних карбонатних та в інших породах. Як правило, вони утворюють безладну 
мережу, яку ще називають "сіткою для курчат". Крім того, у конкреціях вони 
створюють концентрично-радіальну мережу (рис. 3.17). 
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а б 

2 см 

 
 

Рис. 3.17. Септарії – конкреції, розбиті тріщинами синерезису:  
а – поверхня, б – розріз. Видно поступове затухання або вклинювання тріщин.  

Майкопська світа (олігоцен – нижній міоцен), р. Кура, район м. Горі.  
За В. Т. Фроловим [40] 

 
Тріщини внутрішньопластової контракції. Такі тріщини утворюються внаслі-

док збезводнення, ущільнення і, відповідно, зменшення об'єму шарів при діагенезі 
порід, що їх складають. Величина подібного ущільнення в різних за складом поро-
дах неоднакова. Зокрема, при діагенезі практично не змінюють свого об'єму піски і 
карбонатні породи. В той же час зменшуються в об'ємі пісковики на глинистому 
цементі. Значного ущільнення (до 40 % відносно первісного об'єму) зазнають гли-
нисті та алевритові мули, торфи (до 20 %).  
Тектонічні тріщини. Такі тріщини в діагенетичній підзоні проявлені обмежено, 

тому що вони нейтралізуються пластичною деформацією. Переважно розвинені в 
шарах грубозернистих порід. Представлені крихкими тріщинами відриву та сколю-
вання, а в пухких, землистих породах, крім того, тріщинами розтягу (мають полу-
м'яноподібну конфігурацію). Тріщини цього типу розвинені виключно в шарах гру-
бозернистих та крупноуламкових порід, а також у карбонатних породах (рис. 3.18). 
Їх виникнення в цій підзоні тісно пов'язане з формуванням складок вигину та з роз-
ломоутворенням. 

В шарах алевролітів тріщиноутворення зазначеного типу набуває рис крихкого 
кліважу. Останній представлений трьома ортогональними системами мікротріщин, 
які поділяють породи на мікроблочки призматичної форми.  

На розподіл й орієнтування діагенетичних тріщин передусім впливають: 
1) склад (літологія) шарів;  
2) потужність шарів;  
3) характер чергування шарів.  
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Рис. 3.19. Слабка діагнетична тріщинуватість у потужних шарах  
силурійських червоноколірних пісковиків (світле) та діагенетична  

кліважна мікроподільність у шарах алевролітів та аргілітів (темне) у Придністров'ї.  
Фото В. П. Гриценка 

 
3.1.2.2. Прості дислокаційні структури  
діагенетичної підзони первинної епізони 
До простих дислокаційних структур у діагенетичній підзоні належать: 
1) структури пластичного будинажу; 
2) в'язкоподібні мезорозриви та пов'язані з ними структури тектонічного мезо-

розлінзування. 
Структури пластичного будинажу (термін походить від фр. boudin – "валик", 

"ковбаса"). Такі утворення є похідними розчленування пласких тіл при стисненні-
розтягування або при поздовжній зсувній течії на будини – вторинні тіла лінзоподі-
бної, діжкоподібної та іншої подібної форми. 

Будинажування вибірково локалізується у відносно жорстких шарах при спіль-
ній деформації їх із пластичнішими шарами [37].  

Будинаж розвинений на крилах складок (рис. 3.20), у флексурах та в зонах суб-
в'язких та в'язких розломів. Його прояв є результатом нерівномірного розподілу 
деформації стиснення-розтягування чи зсуву в гетерогенному в літологічному (та 
відповідно у в'язкісному) відношенні середовищі.  
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Рис. 3.20. Будинаж шару кварцитів із сланців віссахікон на крилі складки  
(за Е. Клоосом, 1958 р.). 

 
Подібний будинаж (як явище) здійснюється за допомогою формування шийки 

будини – локального стоншення та розриву шарів (рис. 3.21). Прояв останнього є 
наслідком локалізованої на певних ділянках шарів пластичної деформації, а якщо 
точніше – високої концентрації дотичних напружень (сколювання – τmax) у крайо-
вих частинах (біля поверхонь) тіла, з обох його боків та нормальних напружень 
(розтягу – σ1) у внутрішній частині тіла [26, 28]. Дотичні напруження діють по по-
верхнях, направлених з двох боків назустріч одна одній, а напруження розтягу – 
паралельно поверхням плаского тіла.  

 
 

maxτ maxτ

maxτ maxτ

1σ 1σ

 
 

Рис. 3.21. Схема формування шийки будини. Густиною штрихівки позначено характер зміни  
інтенсивності розсланцювання в різних частинах будин (максимум припадає на шийку).  

Стрілками вказано напрямок дії нормальних розтягувальних напружень, а тонкими лініями –  
напрямок дії максимальних дотичних напружень 
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Будинаж подібного типу характерний для гетерогенних у в'язкісному відношен-
ні шаруватих середовищах. 

В'язкий будинаж має стадійний характер, виражений у поступовому розчлену-
ванні пласких тіл на додаткові тіла-будини та розосередженні останніх.  

Виділяють такі стадії: перша – поява шийки будини (рис. 3.22, а), друга – стон-
шення шийки (рис. 3.22, б), третя – розрив (стоншення до нульової потужності) 
шийки і як результат цього – утворення відокремленої будини (рис. 3.22, в), чет-
верта – взаємне розосередження будин на відстань не більшу за їх довжину (3.22, г) 
п'ята – розосередження будин на відстань значно більшу за їх довжину (3.22, д).  

 

 
 

Рис. 3.22. Схема стадійності в'язкого будинажу на прикладі  
певного жорсткого шару (виділений крапом) серед інтенсивно розкліважованих оточуючих  

відносно пластичних порід (пояснення в тексті) 
 

Міжбудинний простір завжди заповнюється пластичним матеріалом сусідніх 
шарів. Крім того, у певних випадках він заповнюється або заміщується продуктами 
гідротермальної діяльності та жильним матеріалом. Такий простір може бути пред-
ставлений кварцом та іншими метасоматичними мінералами. Іноді спостерігається 
декілька фаз таких заповнень або заміщень, зумовлених мобілізацією речовини із 
вмісних порід за допомогою кесонного механізму. 

Для будинажу обох типів характерна регулярність, виражена в тому, що будини 
рівної потужності мають приблизно однакову довжину, тобто розміри будин пев-
ною мірою узгоджуються з потужністю первинних пластоподібних тіл. Більш-
менш логічне пояснення подібної регулярності дає В. В. Білоусов у роботі [19]. Зо-
крема, на наведеному поряд рисунку (рис. 3.23) продемонстрована умова: між па-
рою пластичних шарів розташований жорсткий шар, який зазнає стиснення з боку 
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цих шарів при їх пластичному розтяганні та внаслідок дії тертя. Якщо сили розтя-
гання розподілені на великій площі по поверхні жорсткого шару, то кожна шийка 
чи кожний розрив знімають напруження лише на певних ділянках такого шару, тоді 
як в усіх інших частинах цього шару напруження зберігаються. Це призводить до 
виникнення не однієї, а багатьох шийок і розривів. При цьому виникнення однієї 
шийки не заважатиме появі інших. Але відстань між окремими шийками не буде 
випадковою: вона визначатиметься співвідношенням величини сил розтягання на 
поверхні шару та здатності до опору пластичній деформації цього шару. Щоб утво-
рилася перша шийка, необхідно щоб сили розтягання, що діють у даному перетині 
шару, досягли розміру, що забезпечує подолання межі текучості на кожній елемен-
тарній площадці перетину. Оскільки межа текучості, крім в'язкості, визначається 
площею перетину, а отже, і потужністю шару, то має існувати певна критична відс-
тань між площадками відриву або пластичного розтягання, яка кратна розміру дію-
чих сил розтягання та потужності шару. 

 

 
 

Рис. 3.23. Розтягання в'язкого шару між двома менш в'язкими при роздавлюванні силами,  
що направлені нормально до шарів (за В. В. Білоусовим [19]). а – схема розтягання:  
В – більш в'язкий шар, А, С – менш в'язкі шари, Р – напрямок сил, що викликають  

роздавлювання шарів. Довжина стрілки F показує збільшення напружень із віддаленням  
від середньої лінії о – о. б – схема механізму розлінзування в'язкого шару, розтягнутого  

між двома менш в'язкими шарами: N – в'язкий шар, М1 та М2 – менш в'язкі шари 
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При крихкому будинуванні співвідношення довжини й потужності коливається 
від 2 до 5, а при пластичному будинажуванні воно може досягати 10 і більших зна-
чень, тому що підсилюється пластичною деформацією самих будин. При цьому зміна 
простягання потужності будин автоматично супроводжується зміною їх довжини.  

Із будинажем пов'язані деякі специфічні структури, до яких належать:  
1) інтербудинажні складки;  
2) псевдоконгломерати;  
3) тектонічний меланж. 
Інтербудинажні складки являють собою структури облямування будин. Найчас-

тіше вони виникають при обертанні будин (рис. 3.24). Що ж стосується псевдоконг-
ломератів та тектонічного меланжу, то їх виникнення зумовлене відокремленням 
та дуже значним розосередженням будин. При цьому для псевдоконгломератів ха-
рактерна форма будин, яка наближається до ізометричної. Поява останньої часто 
обумовлена обертанням будин при багаторазових повторних зміщеннях.  

 

 
 

Рис. 3.24. Псевдоконгломерати, які складаються з розосереджених будин пісковиків  
(виділено точковим крапом), та інтербудинажні складки механічно розсланцьованих  

аргілітів та алевролітів (виділено штрихами), які виникли при зміщенні та обертанні будин  
пісковиків, у флішоїдних відкладах таврійської світи в Криму (поблизу м. Алушта) 

 
В'язкі мезорозриви та пов'язані з ними структури тектонічного мезороз-

лінзування. В'язкі мезорозриви подібного типу являють собою лінійні зони інтен-
сивного механічного розсланцювання порід. Їхня довжина досягає перших сотень 
метрів, а ширина зазвичай коливається в діапазоні від перших сантиметрів до пер-
ших метрів. 

Подібні розриви поділяють породи на лінзовидні блочки, які, на відміну від бу-
дин, не обмежуються розчленуванням лише окремих шарів. Розлінзування цього 
типу здійснюється шляхом поділу пачок шарів на лінзовидні блочки (мезолітони). 
Цей процес, як правило, супроводжується частковою пластичною деформацією ме-
золітонів за рахунок більш грубого, ніж у зазначених зонках, розсланцювання чи 
розгнейсування порід у внутрішній частині мезолітонів. 
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3.1.2.3. Складні дислокаційні структури  
діагенетичної підзони первинної епізони  
та їх структурні парагенези й тектонофації  
До складних дислокаційних структур діагенетичної підзони первинної епізони 

віднесено мезо- та макроструктури, які, у свою чергу, володіють певними структу-
рними парагенезами, тобто складаються зі структур ще вищих порядків і, крім того, 
характеризуються нерівномірним розподілом в їх межах деформації (і відповідних 
їй тектонофацій за десятибальною шкалою) по горизонталі й вертикалі. 

До складних утворень, що формуються на стадії діагенезу, належать структури, 
які утворилися переважно за участі гідропластичної та механічносланцюватої течії 
глинистих та уламкових порід на глинистому цементі, а також шляхом пластичного 
розлінзування та будинажу шарів грубозернистих порід.  

Складні структури представлені:  
1) складками ламінарно-турбулентної і турбулентної (хаотизованої) течії та 

структурами завихрення; 
2) в'язкими сланцюватими мезо- та макророзривами й пов'язаними з ними скла-

дками ламінарної течії прирозломного та міжрозломного зім'яття; 
3) тектонічним меланжем та вторинними монокліналями. 
Тектонофаціальні особливості цих структур відображені в шкалі тектонофацій 

(див. табл. 3.1). 
Ареною яскравих проявів складних дислокаційних утворень діагенетичної пі-

дзони є гірський Крим, а якщо точніше – товща флішоїдів таврійської світи (верх-
ній тріас – нижня юра), що складає нижній структурний поверх цього регіону.  

Нижче на прикладі кримського об'єкта розглянуто й проілюстровано найважли-
віші структурні форми та їх тектонофації, що сформувалися на діагенетичній стадії 
дислокаційних перетворень осадових порід. 
Складки ламінарно-турбулентної і турбулентної (хаотизованої) течії та 

структури завихрення. Такі структури утворюються за участі гідропластичної 
течії та механічного розсланцювання порід. За геометрією структурних форм вони 
подібні до розглянутої вище конволютної шаруватості, однак відрізняються від неї 
за розмірами. Зокрема, їхній розмах по латералі й вертикалі досягає десятків метрів. 
Окрім того, вони відрізняються довільною формою (дисгармонійністю) і зміною 
потужності шарів у замках та на крилах. Як правило, подібні структури утворюють 
каскади із характерною для них неупорядкованою (хаотичною) вергентністю 
(рис. 3.25). Серед таких складок найбільш поширені неправильні (дисгармонійні, 
макророли), фрагментарні (рис. 3.26) та інші. 

Є підстави вважати, що складки подібного типу породжуються течією, що нага-
дує турбулентний рух в'язких рідин. Цікаво, що такий рух нагадує й реоморфну 
течію мігматитів у метаморфічних середовищах катазони. Крім того, є підстави 
вважати, що певну роль у формуванні структур подібного типу відіграє диференці-
йована рухливість спільно деформованих геологічних тіл – ефект в'язкісної інверсії, 
за Є. І. Паталахою [22].  
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Рис. 3.25. Різнопланові складки ламінарно-турбулентної (місцями із завихренням)  
гідропластичної течії, в тому числі вихрові дисгармонійні в ТФ групи А  

(центральна й права частини рисунка), та ламінарної течії у комбінації з меланжуванням  
в ТФ групи В (фрагмент зони в'язкого розлому на лівій частині рисунка)  

механічно розсланцьованих та розбудинованих флішових відкладів таврійської серії.  
Абразивне вертикальне відслонення на околиці м. Алушта  

 

 
 

Рис. 3.26. Синдіагенетичні в'язкоподібні розриви та зосереджені між ними  
лінзовидні пакети складок гідропластичної течії шарів слабкодіагенезованих  

тонкозернистих осадових порід таврійського флішу. Вертикальний розріз біля м. Алушта 
 

Головною ознакою складок гідропластичної течії є зазначена дисгармонійність, 
а також відсутність пов'язаних з ними структур крихкого руйнування. 
Структурний парагенез складок гідропластичної течії та структур завихрення 

включає в себе:  
1) механічну сланцюватість; 
2) конволютну шаруватість (мікроскладки гідропластичної течії і роли на мік-

рорівні);  
3) структури пластичного будинажу та розлінзування;  
4) інтербудинажні мікро- та мезоскладки;  
5) малі складки вигину, що входять до складу масштабніших таких структур. 
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Ідентифікуючи складні дислокаційні структури, що сформувалися в діагенетич-
ному середовищі, треба враховувати ту обставину, що ті ж самі структури нерідко 
"законсервовані" накладеними катагенетичними перетвореннями порід. Тому часто 
виникає ситуація, коли структури, утворені в діагенетичному середовищі, хибно 
приймають за катагенетичні! 
Структури завихрення. Ці структури також належать до утворень, що форма-

льно можна віднести до складок в'язкої турбулентної течії. Але вони не дисгармо-
нійні, а навпаки, характеризуються майже правильною концентричною дугоподіб-
ною та навіть круговою чи напівкруговою формою, а в деяких випадках і спіраль-
ною (в поперечному перетині) конфігурацією (рис. 3.27). 

 

 
 

Рис. 3.27. Струменисті структури завихрення механічно розсланцьованих та пластично  
будинованих флішоїдних відкладів таврійської світи. Одночасний перетин як мінімум трьох  

мезопотоків. Стрілкою показано переважний напрямок течії матеріалу.  
Вертикальне відслонення на околиці м. Алушта (Крим) 

 
Структури цього типу найчастіше розвинені в тонкошаруватих середовищах, у 

складі яких, зокрема, переважають тонкозернисті та глинисті породи. Останні на 
мікрорівні мають тонку смугастість та добре розвинену механічну сланцюватість. 
Швидше за все такі структури утворюються при різношвидкісній й до того ж бага-
топлановій високопластичній течії осадових товщ. Формування таких структур су-
проводжується пластичним будинажем пісковикових шарів та навіть їх меланжу-
ванням (значним розосередженням будин). Такі структури включають у себе тонку 
смугастість, механічну сланцюватість та в'язкий будинаж.  

Здійснення процесів структуроутворення зазначених типів експериментально 
відтворив Г. М. Оттіно [54] (ілюстративні дані цих експериментів та коментарі до 
них приведено в "Альбомі течії рідин та газів М. Ван-Дайка [6]). Зокрема, на прик-
ладі суспензії (гліцерин, насичений алюмінієвим пилом) доведено, що повільна 
(безінерційна) течія таких рідин також дуже чутлива до усякого роду відхилень від 
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стаціонарного прямолінійного положення (присутність западинок та виступів, ку-
тастість границь та інші неправильності, спряження та перетинання струмів). 
У зв'язку з цим вона супроводжується і відривом струмів, і вихровою рециркуляці-
єю кільцевого характеру. "Складчасті" структури в подібному потоці породжують-
ся внаслідок впливу на швидкість течії в'язкісних і реологічних неоднорідностей 
суспензії. Подібна течія – з деякими припущеннями – може слугувати моделлю 
природних дислокаційних перетворень діагенетичних середовищ.  

Структури розглянутого типу часто "законсервовані" наступним катагенезом. На 
наш погляд, подібним чином "консолідовані" діагенетичні структури Карпатського 
та Кримського флішоїдних комплексів. 
В'язкі сланцюваті мезо- та макророзриви та пов'язані з ними складки 

ламінарної течії прирозломного й міжрозломного зім'яття. Дислокаційні 
утворення цього типу являють собою лінійні зони зсувної механічносланцюватої, а 
іноді навіть кліважеподібної течії діагенезованих осадових порід, рівень дислока-
ційних перетворень у межах яких відповідає ТФ груп В та С (рис. 3.29). 

Найчастіше структури цього типу комплексуються зі складками прирозломної 
течії (рис. 3.28), міжшарової ламінарної течії (рис. 3.29) та міжрозломного вигину 
(рис. 3.30). Складки першого типу є прямими складовими в'язких мезорозривів. 
Вони створюють пакети, обмежені з обох боків в'язкими мезорозривами. Судячи з 
усього, їхня поява викликана біфуркацією, тобто стрибкоподібною зміною швидко-
сті течії осадової речовини, та іншими ускладненнями. Складки другого типу яв-
ляють собою підвороти шарів поздовж в'язких змішувачів. У деяких випадках між 
зближеними паралельними в'язкими розривами формуються своєрідні міжрозломні 
складки, форма і стиснення яких визначаються відстанню між цими розривами та 
амплітудою зміщення по них. 

 

 
 

Рис. 3.28. В'язкий пологий підкид (крутий насув) у відкладах бетакської світи,  
який складається із вторинних монокліналей (зонок інтенсивного механічного  

розсланцювання – вони виділені штрихівкою) та пакетів складок ламінарної течії.  
Рівень дислокаційних перетворень відповідає ТФ групи С. Лівий борт р. Салгір  

біля Сімферопольського водосховища 
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Рис. 3.29. Пакети лежачих складок ламінарної течії (у даному випадку волочіння)  
флішоїдних відкладів таврійської світи, обмежених з двох боків горизонтально  

залягаючими в'язкими мезорозривами. Вертикальне відслонення поблизу м. Алушта в Криму 
 

 
 

Рис. 3.30. Міжрозломна синклінальна складка (у центрі), крила якої збігаються із в'язкими  
мезорозломами, які, в свою чергу, представлені зонами мікромеланжування  

(на південно-східному схилі гори Шелудивої біля р. Бодрак у Криму).  
На крилах дислокаційні перетворення відповідають ТФ VII–Х,  

на міжрозломній ділянці – ТФ І–IV 
 

Ширина дислокаційних структур зазначених типів коливається від перших мет-
рів до десятків метрів. 

Структурний парагенез в'язких розломів складається з:  
1) механічної сланцюватості;  
2) структур мікро- та мезобудинажу;  
3) складок ламінарної течії;  
4) вторинних монокліналей. 
Тектонічний меланж та вторинні монокліналі. Ці дислокаційні утворення 

являють собою механічну суміш (мікстит), яка складається із механічно розслан-
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цьованого або мікророзшарованого матриксу та затертих у ньому лінзовидних тіл 
грубоуламкових порід та вапняків – продуктів будинажу та розлінзування. Слан-
цюватість і смугастість при цьому конформно (згідно) облямовують поверхні цих 
тіл. Найчастіше такий меланж утворюється в гетерогенних середовищах і при акти-
вному будинажному розпаді шарів пісковиків, гравелітів, конгломератів, вапняків. 
Від звичайного будинажу подібний меланж відрізняється значними масштабами 
розосередження будин. При цьому в таких структурах і лінзовидні тіла, і сланцюва-
тість матриксу формуються одночасно.  

На прикладі таврійської світи гірського Криму з урахуванням зазначених вище 
умов формування виділено:  

1) меланж зон ламінарно-турбулентної та турбулентної течії порід;  
2) меланж зон в'язких розломів (ламінарної течії). 
Меланж першого типу складений розсіяними й безладно орієнтованими буди-

нами вказаних вище порід і є складовою частиною зазначеного вище тектонічно 
хаотизованого середовища.  

Водночас меланж другого типу розвинений у зонах в'язких розривів і за внут-
рішньою будовою й орієнтуванням лінзовидних тіл у його складі тісно узгоджуєть-
ся із напрямком зсувної, тектонічної течії матеріалу (див. рис. 3.31). Він породжу-
ється такою течією і є органічною її складовою.  

 

 
 

Рис. 3.31. Тектонічний меланж ламінарно-турбулентної течії в зоні широтного в'язкого  
розлому поблизу с. Веселе в Криму. У тонкорозсланцьованій масі глинисто-аргілітових порід  

(на рисунку виділені поздовжньою штрихівкою) затерті лінзовидні тіла вапняків  
(виділені поздовжньо-поперечною штрихівкою), пісковиків (виділені чорним крапом)  

та конгломератів (виділені кружечками). Крім того, місцями крупна галька конгломератів  
видавлена з материнського шару й переміщена в сусідні шари, утворюючи своєрідні тектоніти – 

вторинні "конгломерати". Рівень дислокаційних перетворень відповідає ТФ групи С 
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У зонах великих розломів до складу меланжу потрапляє (мігрує) матеріал із ве-
ликих глибин. У зв'язку з цим меланж набуває характеру карбонатного, кременис-
того, серпентинітового тощо. В цьому відношенні можна засвідчити присутність 
порід офіолітової асоціації в меланжі краєвих розломів (сутур) Криму [49, 50]. 
Вторинні монокліналі. Це зони високих ступенів лінеаризації осадових середо-

вищ. Вони охоплюють центральні, що маркуються ТФ групи С, частини в'язких роз-
ломів, у межах яких усі характерні для цих тектонічних утворень структурні складові 
(мікросмугастість, механічна сланцюватість та лінзовидні та вторинні лінзовидні та 
лінзовидно-пластинчасті тіла) орієнтовані між собою субпаралельно (див. рис. 3.28). 
Найчастіше такі монокліналі ускладнені меланжем і утворюють з ними єдине ціле. 
Тектонофації складних дислокаційних структур діагенетичної підзони. 

Описана вище структурна специфіка, а також реологічна контрастність діагенетич-
ної підзони первинної епізони не дозволяють створити достатньо повну для неї де-
сятибальну шкалу тектонофацій. Тому використано скорочену шкалу, яка склада-
ється з трьох груп ТФ – A, B, C. При цьому в основу виділення цих груп покладено 
урахування ступенів лінеаризації середовищ (упорядкування малих структурних 
форм та структурних елементів відносно напрямку зсувного зміщення). Кожній 
групі тектонофацій відповідає певний структурний малюнок.  

Важливий внесок у діагностику тектонофацій робить акустичний текстурний 
аналіз гірських порід [27]. 
ТФ групи А. Тектонофаціям цієї групи відповідають складки турбулентної та 

ламінарно-турбулентної течії. Ніякої односистемності в будові цих об'єктів немає: 
їх конфігурація змінюється буквально на перших метрах (див. рис. 3.27). Є підстави 
вважати, що тектонофації цієї групи охоплюють центральну частину гірського 
Криму, яка просторово збігається з Качинським підняттям. Породи на цій ділянці 
Криму мають структуру, що нагадує в'язке місиво. В. В. Юдін, відомий дослідник 
Криму [50], такі структури відносить до шар'яжного меланжу. Є. І. Паталаха, 
О. І. Лукієнко, В. В. Гончар [24] розглядають їх як похідні перетину широтного 
(власне Кримського) та північно-західного зсувного тектонічного потоків (Кримсь-
ка сігмоїда). Згідно з законами гідродинаміки, подібна перехресна течія повинна 
реалізуватися у вигляді системи структурних комірок (своєрідних блоків у високо-
пластичному середовищі), які зазнали багатопланового обертання. Розмір таких 
комірок коливається від перших метрів до перших кілометрів.  
ТФ групи В (див. рис. 3.30, рис. 3.31). Їм відповідають вихрові структури та ді-

лянки чергування пакетів лінійних та дисгармонійних структур.  
ТФ групи С (див рис. 3.28). До них належать лінійні структури течії, тобто вто-

ринні монокліналі та пов'язані з ними складки ламінарної течії, а також лінійні зони 
меланжу. Усі структурні елементи у ТФ цієї групи паралельні між собою (S1||ab||R).  

 
3.1.3. Катагенетична підзона первинної епізони  
 
До катагенетичної (постдіагенетичної) підзони первинної епізони (ПЕЗ-1) від-

несено осадові середовища, дислокаційні перетворення в яких відбуваються одно-
часно з катагенезом осадових порід. Ця підзона в реологічному відношенні суттєво 
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відрізняється від діагенетичної. Деформації в ній мають переважно крихкий та кри-
хко-пластичний характер і тільки в певних ситуаціях набувають пластичного ви-
гляду. Цій підзоні за урахуванням літологічного фактору відповідають структур-
но-катагенетичні парагенези. 
Катагенез – це стадія глибинного перетворення осадових порід під впливом під-

вищених температур і тиску та підземних мінеральних вод (табл. 3.1). Відбува-
ються такі перетворення за допомогою часткового розчинення під тиском уламко-
вих зерен кварцу, польових шпатів та масової гідрослюдизації глинистої речовини, 
а також щляхом перекристалізації карбонатної та кременистої речовини. Порис-
тість порід при цьому зменшується аж до 2 %. З'являються регенераційні структури 
в уламкових породах, перекристалізаційні в карбонатних та кременистих породах.  

 
Таблиця  3 .1  

Коротка характеристика підстадій катагенезу (за В. Т. Фроловим [39]) 
 

Умови Результати 
процеси Стадії  

і підстадії Тº С Тиск,  
атм 

Глибина, 
км 

Пористість, 
% загальні  

(головні) конкретні 

ра
нн
ій

 ПК1 
ПК2 
МК1 
МК2 

100 100–200 0,050–0,3 0–15 

Глинизація алюмосиліка-
тів (глибинне вивітрю-
вання); корозія й розчи-
нення темноколірних і 
літокластів; віджимання 
води, конкрецієутворю-
вання, кристалізація, це-
ментація 

К
ат
аг
ен
ез

 
пі
зн
ій

 МК3 
МК4 
МК5 

200 700–800 1,5–3 2 

Фізико-
механічні  

(ущільнення, 
віджимання), 
фізико-хімічні  

й хімічні 
Зупинення глинизації. 
Регенерація; перекриста-
лізація карбонатів і гли-
нистого цементу: віджи-
мання води; мінерало-
утворення 

 
Катагенез – явище тривале, воно охоплює відтинки часу до мільйона й більше 

років. За цей час осадова речовина ніби визріває структурно й у мінеральному від-
ношенні, певним чином змінюються її реологічні властивості [29; 51]. У зв'язку з 
цим літологи поділяють катагенез на дві підстадії:  

1) ранню (початкову);  
2) пізню (глибинну).  
На стадії раннього катагенезу ще зберігаються глинисті мінерали (глини роз-

мокають), кременисті породи представлені опалами, халцедонами, трепелами, а 
карбонатні породи ще пористі й не захоплені мармуризацією. На цій стадії вугілля 
стає матовим, блискучим, довгополум'яним, газовим.  

На стадії пізнього катагенезу завершується процес перетворення осадової речо-
вини у тверду гірську породу. Зокрема, глинисті породи перетворюються в аргіліти 
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(вони не розмокають), кременисті – у кварцити та яшми, а карбонатні – у мармури. 
Вугілля набуває властивостей коксуючого.  

В реологічному відношенні породи, що зазнали літологічних перетворень пер-
шої і другої стадій катагенезу, дещо різняться між собою. Перші відзначаються 
крихко-пластичними властивостями, чому сприяє відносно висока пористість порід 
(15–40 %) та збереження в породах глинистого компонента, а другі – переважно 
пружно-крихкими властивостями, що зумовлені високою жорсткістю порід (пористість 
знижується аж до 2 %) та, відповідно, зникненням у них глинистого компонента. 
Осадові породи на цій стадії за механічними властивостями зрівнюються з 

кристалічними магматичними та метаморфічними, що знаходяться в умовах 
вторинної епізони. За М. В. Гзовським [7], подібні осадові породи мають в'язкість 
від 1017 до 1020 Па⋅с. 

Крім осадових середовищ, до цієї частини епізони віднесено вулканогенні тов-
щі, які створюють з осадовими породами спільні розрізи (осадово-вулканогенні то-
вщі) і за реологічними властивостями близькі до осадових порід, що досягли стадії 
катагенезу.  

 
3.1.3.1. Реологічні механізми дислокаційних перетворень геологічних середовищ  
та відповідні їм елементарні дислокаційні структури  
в катагенетичній підзоні первинної епізони 
Дислокаційні перетворення геологічних середовищ в катагенетичній підзоні 

здійснюються вибірково за допомогою таких механізмів: 
1) крихке сколювання та відрив (крихке тріщиноутворення);  
2) катакластична течія (брекчіювання, катаклаз та мілонітизація); 
3) крихке кліважування; 
4) вторинне механічне лущіння сланцюватих порід; 
5) крихко-пластичний вигин;  
6) діапіризм. 
Перераховані механізми забезпечують формування в катагенетичній підзоні струк-

турно-катагенетичних парагенезів, які складаються з таких структурних форм:  
І. На мікрорівні: 
1) тектонічна тріщинуватість;  
2) структури катакластичної течії (брекчії, катаклазити й мілоніти);  
3) січний та пошаровий крихкий кліваж;  
4) структури механічного лущіння раніше розсланцьованих порід;  
ІІ. На мезорівні:  
1) крихкі мезорозриви та пов'язані з ними структури крихкого мезорозлінзування;  
2) структури крихкого будинажування;  
3) кінк-банди; 
ІІІ. На макрорівні: 
1) флексури;  
2) складки крихко-пластичного прирозломного вигину;  
3) крихко-в'язкі та субв'язкі розломи. 
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На ефективність названих механізмів впливає інтенсивність дислокаційних пе-
ретворень геологічних середовищ, характер первинної (додеформаційної) структу-
рованості цих середовищ та ступені літифікації порід. 
Тектонічна тріщинуватість. У катагенетичній підзоні первинної епізони трі-

щинуватість завжди крихка. Розвинена вона на периферії зон крихких та крихко-
в'язких розломів, тобто на ділянках відносно слабких деформацій (ТФ І–IV), та в 
складках крихко-пластичного вигину. Тріщиноутворення при цьому реалізується у 
вигляді сколів і відривів.  
Тріщини сколювання. Такі розриви, як відомо, формуються по поверхнях, у яких 

діють найбільші дотичні напруження (τmax). Як правило, по них проявлені зсувні 
мікрозміщення (рис. 3.32).  

 

 
 

Рис. 3.32. Тріщини сколювання. Стрілками показано напрямки зміщення 
 

Експериментально встановлено, що тріщини цього типу в крихко-пружному се-
редовищі, що відповідає катагенетичній підзоні первинної епізони, при тривісному 
стисненні орієнтуються під кутом ≤ 45 ° до осі максимального стиснення (σ3), а при 
розтягуванні – під кутом ≥ 45 ° до осі максимального розтягування (σ1) [8].  

Тріщини цього типу зазвичай мають пласку, а в деяких випадках навіть пришлі-
фовану поверхню. Вони часто мають борозни, штрихи, а також дзеркала ковзання. 
При цьому на останніх іноді присутні дуже тонкі (мабуть, мікронні) плівки серици-
ту, хлориту, гематиту та інших низькотемпературних мінералів з шаруватою грат-
кою. Напрямок простягання і гострокутного закінчення зазначених борозен, штри-
хів, смуг дзеркал завжди вказує на напрямок зміщення по поверхні сколювання.  
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Тріщини відриву. Тріщини цього типу мають нерівну, мікрорельєфну поверхню 
(рис. 3.33). Вони відносно швидко виклинюються по простяганню й падінню. У де-
яких випадках заповнені гідротермальними жилами.  

 

 
 

Рис. 3.33. Руйнування гірської породи одночасно шляхом відриву та сколювання.  
Стрілки показують напрямки переміщення матеріалу (рис. з роботи О. Б. Гінтова [8]) 

 
Тріщини відриву формуються по поверхнях, субперпендикулярних до напрямку 

максимального стиснення (σ3), тобто по поверхні σ2σ3, що поперечна до осі макси-
мального розтягування.  

Тріщини, що орієнтовані під гострим кутом до вісі σ1 (розтягування), називають 
сколами Ріделя (R). 

Крім згаданих типів тектонічних тріщин, часто розвинені їхні гібридні різновиди – 
відриву-сколювання. Виникнення таких сполучень зумовлене пульсуючою зміною 
розтягування – зсувним зміщенням або навпаки. При подібних змінах первинний 
мікрорельєф поверхонь тріщин відриву руйнується і згладжується. Внаслідок цього 
з'являється дуже тонкий (шириною до десятих міліметра) мікрошов, складений 
продуктами мікроруйнування і стирання порід. 

Деякі особливості поширення тріщин розглядаються нижче у підрозділах, прис-
вячених висвітленню складчастих і розривних структур. Тому в цьому розділі об-
межимося ознайомленням із окремими особливостями тріщин даного типу (та ін-
ших типів, розглянутих вище) за показниками інтенсивності та відносного просто-
рового орієнтування. 

М. В. Гзовський [7] експериментально довів, що деякі розривні зміщення виника-
ють шляхом об'єднання кулісоподібних тріщин у єдиний складнопобудований шов.  
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Існують спеціальні шкали для оцінки інтенсивності тріщинуватості. До їх числа 
відноситься шкала тектонофацій епізони, що приведена нижче (табл. 3.2). В осно-
ву оцінки такої інтенсивності покладено визначення розміру утворених тріщинами 
блочків: чим менший розмір останніх, тим вища інтенсивність тріщинуватості. 
Слабка тріщинуватість зазвичай проявляється у вигляді субізометричних блочків. 
За зростання її інтенсивності ці блочки поступово набувають лінійної форми й од-
ночасно зменшується їхня потужність. При інтенсивній деформації блочки набува-
ють плитоподібного, тобто кліважеподібного, вигляду.  
Структури крихкого механічного руйнування порід. У даній підзоні первинної 

епізони такі структури проявлені в зонах крихких та крихко-в'язких розломів. 
Представлені вони тектонічними брекчіями, катаклазитами та мілонітами.  
Тектонічні брекчії. Такі утворення складаються з гострокутних чи близьких до 

них за формою уламкамів розміром від перших сантиметрів до 12–15 см. Їхнє утво-
рення зумовлене лавиноподібним розвитком різноорієнтованих мікротріщин відри-
ву та сколювання разом із частковим переміщенням уламкового матеріалу. 
Катаклазити (назва походить від гр. "катаклазо" – "руйную"). Це тектоноклас-

тичні породи, які утворюються завдяки багаторазовому дробленню й фрикційному 
ковзанню частинок. Уламки (їх називають тектонокластами) мають частково об-
катану, кутасту, іноді овальну або лінзоподібну форму. Розмір таких уламків коли-
вається від перших сантиметрів до 0,1 мм (переважають мікроуламки розміром ме-
нше 1 см). Відносно великі уламки, які контрастно виділяються на фоні дрібноула-
мкової маси, називаються порфірокластами. 
Мілоніти (термін походить від англ. "борошно") – це продукти тектонічного 

стирання порід до частинок алевритової і пелітової розмірності (< 0,1 мм). Серед 
мілонітів у даній частині епізони розвинені борошнисті різновиди та глинки тертя. 
До борошнистих мілонітів відносять сипкий, слабкоспресований матеріал. Глинки 
тертя являють собою мілоніти, заміщені глинистими мінералами. Вони мають сму-
гасту, струменисту текстуру. Дані електронної мікроскопії свідчать, що мікролусо-
чки глинистих мінералів і мікроуламки порід у таких утвореннях орієнтовані пара-
лельно напрямку зміщення. 
Крихкий кліваж. Кліваж – досить поширена мала структурна форма. Вона 

особливо розвинена в мезозоні, але має місце й у катагенетичній підзоні первин-
ної епізони. При цьому від мезозонального типу відрізняється відсутністю будь-
яких пов'язаних з ним синдеформаційних мінеральних накладень. Тобто у цій 
структурно-реологічній умові він крихкий. Формування такого кліважу здійсню-
ється шляхом поділу порід на пластинчасті, призматичні чи інші, подібні їм за 
формою тіла – мікролітони. 

Треба зазначити, що ряд дослідників [19; 36] за морфологічними ознаками клі-
важ поділяють на дві категорії: міжзернову (диз'юнктивну) та плойчасту. Міжзер-
новий кліваж в англомовній науковій літературі ще називають кренуляційним [58].  

Крихкий кліваж, що розвинений в катагенетичній підзоні епізони, жодного від-
ношення ні до першої, ні до другої категорій не має. Він довільно перетинає і зерна, 
і шаруватість і, крім цього, довільно порушує як шаруваті, так і нешаруваті середо-
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вища. Формально, за відомою класифікацією М. П. Біллінгса [5], його можна відне-
сти до кліважу розлому. 

Такий кліваж поділений на наступні типи:  
1) літологічно вибірний пошаровий;  
2) січний, односистемного сколювання; 
3) лущіння порід. 
Просторове положення кліважу зазначених типів описується кінематичною сис-

темою структурних координат – a, b, c (або відповідно x, y, z), у складі якої вісь а збі-
гається з довгою віссю мікролітонів і лінійністю. Під останньою розуміють дзеркала, 
борозни, штрихи, смуги ковзання та найбільшу вісь витягнених, пластично деформо-
ваних окремих зерен чи агрегатів зерен, а також конкрецій, мигдалин та інших поді-
бних мікротіл. Вісь b – нормаль до осі а і збігається з другою, менш проявленою, ніж 
попередня, лінійністю; крім того, у складчастих структурах, генетично пов'язаних із 
кліважем, вона паралельна шарнірам складок. Осі а і b разом (аb) маркують генера-
льні поверхні кліважу, а вісь с завжди нормальна до цих поверхонь (рис. 3.34). 

 

 
 

Рис. 3.34. Структурні координати кліважу 
 

Кліваж як площинний елемент прийнято позначати латинською літерою S із до-
даванням до неї нижнього цифрового індексу, який означає місце (етап, фазу) про-
цесу кліважування в ланцюзі етапів дислокаційних перетворень. Так, наприклад, 
індекс S1 означає, що кліваж безпосередньо накладається на первинні форми заля-
гання, тобто є першим у зазначеному ланцюзі. У свою чергу, індекс S2…n означає, 
що цей кліваж (або інші площинні елементи) належить до наступних етапів.  
Крихкий літологічно вибірний пошаровий призматичний кліваж. Такий кліваж 

бере участь у забезпеченні пластичного вигину шарів. Він розвинений виключно у 
тонкозернистих породах (алевроліти, алевропісковики, мергелі, пелітоморфні вап-
няки та інші подібні їм за структурно-літологічними особливостями породи) і ство-
рюється трьома, а в деяких випадках і чотирма ортогональними системами мікрот-
ріщин, з яких одна орієнтована паралельно поверхням нашарування (S0), а дві інші – 
нормально до поверхонь нашарування, з яких одна збігається з падінням, а друга – 
з простяганням шарів (див. рис. 3.35 та Дод. 3-1). Четверта система мікротріщин 
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з'являється в ТФ VII. Вона у вигляді паралельних діагональних мікросколів пору-
шує шари навіть грубозернистих порід.  

Зазвичай мікролітони даного типу кліважу мають призматичний, іноді й олівце-
вий габітус, зовсім не залежний від розмірів зернистості. 

Інтенсивність пошарового кліважу даного типу за залежить від товщини мікро-
літонів-пластин, призм: чим менша їхня товщина, тим більшою вважається інтен-
сивність кліважу (див. табл. 3.2). Зокрема, товщина мікролітонів в ТФ І становить 
2,5–3 см. У наступних тектонофаціях вона зменшується, мінімальних значень (до 
десятих часток міліметра) досягаючи в ТФ VII (див. рис. 3.35).  

 

 
 

Рис. 3.35. Літологічно вибірний пошаровий кліваж у тонкозернистих породах  
та крихка тріщинуватість (з елементами будинажу) в шарах пісковиків  

у крейдових флішових відкладах Карпат 
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Деякі приклади, що характеризують морфологічні особливості та інтенсивність 
крихкого кліважу, відображені в серії фотографій, зроблених на відслоненнях, а 
також під оптичним та електронним мікроскопами (див. Дод. 3-1). 

Кліваж даного типу є важливою складовою флексур та складок, що формуються 
за механізмом крихко-пластичного вигину (докладніше це питання розглянуто ни-
жче, в підрозділі "Складні дислокаційні структури").  
Кліваж односистемного сколювання. Такий кліваж – переважно січний. З ним 

пов'язане формування складок прирозломного вигину та сколювання. Він не супро-
воджується будь-якими мінеральними змінами і довільно перетинає шари, не ра-
хуючись із формами їх залягання. Проявлений у лінійних зонах, що відповідають 
своєрідним субв'язким розломам. Відповідні йому мікророзриви орієнтовані попе-
речно до поверхонь нашарування й нерідко паралельно або віялоподібно до осьо-
вих поверхонь складок – S1||ab. Формально такий кліваж, за М. П. Біллінгсом [5], як 
уже зауважувалося вище, відповідає кліважу розлому. Останній найчастіше розви-
нений у моласових відкладах, які малопотужним чохлом залягають на раніше дис-
локованому в умовах мезозони субстраті нижнього структурного поверху. Його 
прояви описані Є. І. Паталахою та Т. В. Гіоргобіані [23] в девонських та кам'янову-
гільних відкладах у горах Каратау, а також досліджені О. І. Лукієнком [13; 14] в 
накладених лінійних прогинах Джалаїр-Найманської антиклінорної шовної зони в 
Чу-Ілійських горах (Південний Казахстан) та в межах Мугоджарського мегаблока.  

Результати цих досліджень засвідчили, що характерною морфологічною фор-
мою прояву кліважу у зазначених структурах є поділ порід на лінзовидно-
пластинчасті та пластинчасті мікролітони. Товщина і габітус останніх залежно від 
інтенсивності кліважу коливається від 12–15 сантиметрів до перших міліметрів. На 
характер такої зміни, крім усього іншого, впливає літологія: у крупнозернистих і 
тим більше у грубозернистих породах кліваж у рівних тектонофаціях завжди слаб-
кіший, ніж у тонкозернистих породах.  

На ділянках відносно помірних деформацій (ТФ V) кліваж даного типу перети-
нає грубозернисті шари під кутами до 30º. Далі, мірою зростання деформації, кут 
між кліважем і поверхнями нашарування поступово зменшується, й у ТФ ІХ він у 
всіх без винятку породах практично стає нульовим, тобто пошаровим.  

Вплив літології на вказані варіації кутових співвідношень породжує явище диф-
ракції та рефракції кліважу. При дифракції кліважні поверхні обтікають міцні діля-
нки породи (рис. 3.36, а), а при рефракції ніби "заломлюються" при переході з од-
ного за складом шару в інший (рис. 3.36, б). Наприклад, якщо кліважні поверхні 
одночасно перетинають шари алевролітів та пісковиків, то в перших кліваж інтен-
сивнішій, ніж у шарах пісковиків, і відповідно, кут між поверхнями кліважу й ша-
руватості у алевролітах менше, ніж у пісковиках. 

Нерідко січний кліваж доповнюється системою поперечних (bc) відривів. 
У цьому випадку мікролітони набувають прямокутної форми. 

Кліваж розглянутого типу різні дослідники сприймають неоднозначно. Так, 
В. В. Білоусов та його послідовники [19] кваліфікують його як так званий голов-
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ний кліваж для складчастих структур, який, на їх думку, виникає при стисненні 
одночасно з вигином шарів або після нього. Є. І. Паталаха [21] розглядає процес 
творення такого кліважу як один із засобів забезпечення зсувного руху твердої 
речовини. 

Кліваж даного типу завжди володіє певною інтенсивністю, яка визначається за 
товщиною та формою мікролітонів (див. табл. 3.2), а також за гострим кутом між 
поверхнею кліважу та шаруватістю.  

 

 
 

Рис. 3.36. Дифракція (а) та рефракція (б) кліважу (показано штрихами).  
1 – лінзоподібні тіла некомпетентних у відношенні кліважування порід,  

2 – інтенсивно розкліважовані породи,  
3 – грубозернисті осадові породи, 4 – тонкозернисті осадові породи 

 
Різновидом кліважу односистемного сколювання є так званий "пасивний" клі-

важ. Він також представлений тільки однією системою мікрозривів, які поділяють 
породи на пластинчасті та навіть листуваті мікролітони (їх за це ще називають "по-
крівельними сланцями") (рис. 3.37). Але важливою особливістю такого кліважу є 
те, що він з однаковою інтенсивністю і з однаковим орієнтуванням перетинає шари, 
не рахуючись із їхнім складом та формами залягання. Більше того, він проявлений 
як січний навіть у горизонтально чи моноклінально залягаючих шарах, тобто є не 
пов'язаним із складчастими структурами (рис. 3.38).  

Як правило, кліваж подібного типу охоплює поля площею від перших кіломет-
рів до сотень квадратних кілометрів. Такий кліваж, як свідчать результати викона-
них нами (О. І. Лукієнко, [13]) досліджень, переважно розвинений у моласових че-
рвоно- та сіроколірних відкладах. Зокрема, він виділений у подібних відкладах вер-
хнього девону в Мугоджарах (Південний Урал) та верхнього ордовику Східного 
Казахстану (Абралинський синклінорій). Потужність таких відкладів у вказаних 
регіонах коливається від перших десятків метрів до сотень метрів. Вони у вигляді 
малопотужного чохла (до перших десятків метрів) залягають на інтенсивно дисло-
кованих, у тому числі інтенсивно розкліважованих, вулканогенно-осадових відкла-
дах фундаменту (рис. 3.38). 
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Рис. 3.37. Добре розвинутий кліваж, який перетинає структури первинного нашарування  
(кліваж крихкого односистемного сколювання. – Авт.). За Е. У. Спенсором [31] 

 

 
 

Рис. 3.38. "Пасивний" крихкий кліваж (виділено вертикальною штрихівкою)  
у червоноколірних фаменських відкладах (D3fm), що відбиває інтенсивний кліваж  

(показано густими вертикальними штрихами) в'язких розломів нижнього структурного  
поверху (мугоджарська світа – D2mg), у зоні Західно-Мугоджарського розлому  

(казахстанська частина Південного Уралу) 
 

Є певні підстави вважати, що виникнення "пасивного" кліважу відбувається 
внаслідок міграції кліважних мікророзривів із фундаменту в чохол при підновленні 
зсувних зміщень по кліважних в'язких розломах фундаменту. Тобто можна ствер-
джувати, що кліваж немов нарощується і розпорює чохол знизу доверху без або у 
супроводі незначних вигинів шарів. Крім того, можна припустити, що в такій ситу-
ації новоутворений кліваж успадковує простягання і падіння кліважу в'язких роз-
ломів фундаменту, беручи на себе роль горизонтальних крихких мікророзривів у 
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чохлі. Шари останнього при невеликих амплітудах горизонтальних зміщень збері-
гають первинне залягання, а при значних таких амплітудах тією чи тією мірою зби-
раються у складки. 
Структури лущіння. Лущіння – це процес механічного руйнування (дроблення) 

уже сланцюватих та розкліважованих порід. Здійснюється воно шляхом поділу мік-
ролітонів на додаткові мікротіла лускатої форми. Товщина таких мікротіл колива-
ється від десятих часток до перших міліметрів. Таке руйнування забезпечує своєрі-
дну, в'язкоподібну течію цих порід. Нерідко в зонах розломів це явище супрово-
джується глинизацією порід і навіть частковим розмоканням порід у воді. 

 
3.1.3.2. Прості дислокаційні структури  
катагенетичної підзони первинної епізони 
До простих, як уже зазначалося, належать одно- та двопорядкові (за внутріш-

ньою і зовнішньою організацією) дислокаційні структури, що переважно проявлені 
на мезо- та макрорівні. Такі утворення у катагенетичній підзоні представлені: 

1) крихкими мезорозривами; 
2) структурами крихкого будинажу;  
3) муліон-структурами; 
4) первинними монокліналями;  
5) кінк-бандами. 
Крихкі мезорозриви. До них відносяться поодинокі крихкі сколи та відриви, 

довжина яких коливається під перших метрів до сотень метрів. Сколові порушення 
нерідко несуть мілонітовий шов за потужністю до перших десятків сантиметрів. 
Найчастіше такі утворення не мають самостійного значення і проявляються як опе-
рення відносно крупних розломів.  
Структури крихкого будинажу. Подібне утворення являє собою продукт розпа-

ду плитоподібних тіл на додаткові тіла – будини. У цій частині первинної епізони 
будинаж здійснюється за допомогою поперечного крихкого відриву (рис. 3.39, а) 
або діагонального сколювання (рис. 3.39, б). Будини при цьому – майже прямокутні 
та паралелограмоподібні тіла з різкими або трохи закругленими ребрами. 

 
 а 

б 

1σ 1σ

maxτ

 
 

Рис. 3.39. Схема крихкого будинажування відносно жорсткого шару (виділено крапом)  
за механізмом крихкого відриву (а) та діагонального сколювання (б) 
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Крихкий будинаж реалізується у випадках, коли в'язкість певних пластинчастих 
тіл значно перевищує жорсткість оточуючих їх шарів. Найбільш активно будину-
ються шари вапняків, доломітів, пісковиків на вапняковому та кременистому цеме-
нті, жильні тіла тощо, що було детально описано Г. В. Тохтуєвим [37]. 
Муліон-структури. До таких утворень належать структури перетину січним 

кліважем пачки контрастних за складом шарів на поперечні лінзовидні тіла (муліо-
ни) й переміщення (або перетікання) таких тіл поздовж кліважних поверхонь 
(рис. 3.40). В умовах епізони найчастіше таким способом деформуються шари кар-
бонатного, рідше кварцового складу. Структури подібного типу виникають на ран-
ній стадії катагенезу при спільній деформації шарів зазначених порід із менш в'яз-
кими іншими породами. При цьому на початковому етапі виникають структури ти-
пу фестончастих (гребінчастих) (рис. 3.40, а), а на кінцевому етапі – структури типу 
псевдоконгломератів (рис 3.40, в). 

 

 
 

Рис. 3.40. Фестончастість (а), муліон-структури (б) та псевдоконгломерати (в)  
у розкліважованих шарах глинистих (темне) та вапняковистих (біле) відкладах  

(за Є. І. Паталахою [20]). S0 – поверхні шаруватості, S1 – поверхні кліважу 
 

Первинні монокліналі. Монокліналі цього типу мають плитну будову – пакети 
шарів осадових чи вулканогенних порід, що їх складають, нахилені без суттєвих 
внутрішніх дислокаційних ускладнень (рис. 3.41), і таке падіння витримується на 
значних (до десятків та навіть сотень квадратних кілометрів) площах. 

Формування таких монокліналей пов'язане зі зміщеннями з обертанням блоків 
по лістричних розломах (рис. 3.42).  

Монокліналі даного типу, мабуть, належать до числа найбільш примітивних тек-
тонічних утворень. Зокрема, в них дуже слабко проявлені, а іноді взагалі відсутні 
власні дислокаційні перетворення на рівні шарів чи пластів і практично без змін 
зберігається первинна шаруватість або інші форми первинної стратифікації. Єди-
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ним елементом внутрішнього порушення є слабка тектонічна тріщинуватість, яка за 
інтенсивністю відповідає ТФ І–ІІ. Подібні структури найбільш характерні для ді-
лянок розвитку блоково-брилових утворень у чохлах щитів платформ.  

 

 
 

Рис. 3.41. Типове для блокової монокліналі нахилене залягання крейдяних  
теригенно-карбонатних відкладів у гірському Криму та характерні форми відслонення  

такої монокліналі – куести, клиноподібні виступи горизонтів вапняків 
 

 
 

Рис. 3.42. Механізм формування плитної монокліналі шляхом обертання блоку  
по круговій траєкторії 

 
Кінк-банди. Такі утворення (їх ще називають кінк-структурами, смугами зла-

му) являють собою зони (смуги) ешелонованого крихкого зламу пачок пластинчас-
тих тіл між двома субпаралельними поверхнями (рис. 3.43). Важливое те, що суттє-
ві зсувні зміщення по цих поверхнях не проявлені. Водночас смуга зламу в цілому 
фактично являє собою зміщувач, що відіграє роль врізу, підкиду, насуву тощо. 

Кінк-банди складаються з:  
1) пари субпаралельних поверхонь зламу, які обмежують смугу зламу з двох боків;  
2) внутрішнього крила – повернутих шарів між цією парою поверхонь;  
3) двох зовнішніх крил – шарів, що притуляються до тріщин ззовні.  
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Конфігурація кінк-банд різноманітна і залежить від:  
1) кута між зовнішнім крилом та поверхнею зламу (α), тобто від того, під яким ку-

том поверхні зламу перетинають шаруватість (або смугастість, сланцюватість тощо);  
2) кута падіння зовнішніх крил;  
3) відстанню (амплітудою, A) між зовнішніми крилами вздовж поверхонь зламу. 
Наприклад, при перетині поверхнями зламу горизонтально залягаючих шарів 

(чи їх еквівалентів) під гострим кутом виникають кінк-банди, що нагадують пере-
кинуті шевронні складки (див. рис 3.43, а). У випадках коли такі поверхні перети-
нають шари під прямим кутом, утворюється коліноподібний уступ, що нагадує 
флексуру (див. рис. 3.43, б). У свою чергу, при перетині поверхнями зламу під гос-
трим кутом нахилено залягаючих шарів формуються структури, що нагадують 
шевронні (готичні, гармонікоподібні) складки (див. рис. 3.43, в). 
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Рис. 3.43. Варіанти кінк-банд за кутовими співвідношеннями між поверхнями зламу  
та шаруватості: а – поверхні зламу перетинають горизонтальну шаруватість під гострим 
кутом; б – поверхні зламу перетинають горизонтальну шаруватість під прямим кутом;  

в – поверхні зламу перетинають під гострим кутом нахилено (моноклінально)  
залягаючі шари; α – кут між зовнішнім крилом та поверхнею зламу.  
А – амплітуда зміщення зовнішніх крил поздовж поверхні зламу 

 
Формування кінк-банд нерідко супроводжується деформацією внутрішнього 

крила та утворенням у ньому дрібної тріщинуватості (рис. 3.44).  
Системи зближених кінк-банд утворюють гармонікоподібні каскади – своєрідні 

шовні зони. Одна з таких відносно невеликих (шириною до перших десятків мет-
рів) зон досліджена в карпатському фліші біля с. Яремча (рис. 3.43). У її межах по-
верхні зламу перетинають по вертикалі монокліналь і породжують зчленування 
шарів за механізмом, що показаний на рис. 3.43, в. Утворюються специфічні безза-
мкові складки, які прийнято називати шевронними або готичними. Цікаво, що на 
окремих ділянках цієї структури поряд із крихким зламом деформації супроводжу-
ються пластичним вигином окремих, головним чином аргілітових та алевролітових 
або дуже тонких пісковикових, шарів. 
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Рис 3.44. Кінк-банди (зі слідами вигину) в ордовицьких теригенних відкладах  
(штрихівкою виділено алевроліти, а точками – пісковики), що утворені трьома гіллястими  
майже горизонтально залягаючими мезотріщинами, які перетинають крутонахилені шари  

в Джалаїр-Найманській шовній зоні в Південному Казахстані 
 

 
 

Рис. 3.45. Готичні (шевронні) складки у флішових відкладах в Карпатах біля с. Яремча,  
що створені пакетом кінк-банд, який перетинає під гострим кутом  

моноклінально залягаючі шари 
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3.1.3.3. Складні дислокаційні структури та їх парагенези й тектонофації  
в катагенетичній підзоні первинної епізони 
До складних у катагенетичній підзоні первинної епізони (ПЕЗ-1) віднесено дис-

локаційні структури, що обов'язково володіють певними структурними парагенеза-
ми й відзначаються багатопорядковою (більш ніж двопорядковою) структурною 
організацією та нерівномірним розподілом у межах відповідного їм простору сту-
пенів деформованості порід (тектонофацій). Такі структури переважно проявлені на 
макрорівні й лише частково – на мезорівні. До їх числа належать:  

1) флексури;  
2) складки вигину; 
3) складки сколювання;  
4) крихко-в'язкі та субв'язкі розломи;  
5) вторинні монокліналі; 
6) тектонічний меланж;  
7) в'язкі протрузії.  
Флексури (назва походить від англ. flexura – "вигин"). Флексурою називають 

коліноподібні вигини шарів та будь-яких інших пластинчастих тіл. Такі дислока-
ційні утворення є похідними поперечного вигину шарів (рис. 3.46). Складаються 
вони з двох колін – різких або плавних вигинів (2) – та внутрішнього крила – місця 
найбільшого вигину шарів між колінами (3). За це флексури іноді називають одно-
крилими складками. 

 

 
 

Рис. 3.46. Типова флексура та її геометричні частини й елементи (пояснення в тексті):  
1 – зовнішнє крило флексури (первинна форма залягання шарів),  
2 – внутрішнє крило флексури, 3 – медіанна поверхня флексури 
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Медіанна поверхня – умовна центральна поверхня, яка поділяє флексуру на дві 
віддзеркалені, але повернуті одна відносно іншої на 180° частини. У флексури, яка 
контролюється розломом, ця поверхня збігається зі зміщувачем, а в безрозломних 
подібних структурах вона умовно проходить через місце найбільшого вигину (і за-
галом найбільшої деформованості) шарів у внутрішньому крилі. 

Ті частини первинних форм залягання порід (або первинної монокліналі), які 
ззовні безпосередньо притискаються до колін, називають зовнішніми крилами фле-
ксури. При цьому виокремлюють підняте крило й опущене крило. Перше знахо-
диться гіпсометрично вище другого. Відстань між цими крилами по вертикалі на-
зивають амплітудою флексури (Аф). 

Утворюються подібні структури за допомогою крихко-пластичного та пластич-
ного вигину.  

Докладно механізми вигину шарів у катагенетичній підзоні розглянуті на прик-
ладі спеціально підібраної в якості еталона так званої "Чокпарської" флексури (До-
даток 3-1). Ця структура знаходиться в Чу-Ілійських горах біля селища Чокпар у 
Південному Казахстані. Вона проявлена на південно-західному фланзі Джалаїр-
Найманської шовноскладчастої зони у верхньому (орогенному) структурному по-
версі в червоноколірних відкладах фаменського ярусу. В осьовій частині ця струк-
тура ускладнена крихко-в'язким розломом-врізом (рис. 3.47) з вертикальною амплі-
тудою близько 800 м.  

 

 
 

Рис 3.47. Структурна схема вибраної в якості еталона "Чокпарської" флексури  
у вертикальному перетині (з урахуванням ерозійного зрізу) 

 
У межах "Чокпарської" флексури падіння порід змінюється по латералі від 0º до 

90º, що дозволяє описати на її прикладі структурну зональність за повною, тобто 
десятибальною, шкалою тектонофацій. У рамках цієї шкали максимум деформації 
(і відповідно тектонофація найвищого балу) припадає на осьову частину цієї струк-
тури, а мінімум – на зовнішні крила. 

Нижче, у Додатку 3-1, зображена ліва половина цієї структури. У цій частині дис-
локаційними перетвореннями охоплена пачка порід, що складається із потужних (до 
1–3 м) шарів середньо- та крупнозернистих червоноколірних пісковиків та значно 
менш потужних (від перших сантиметрів і до десятків сантиметрів) алевролітів. 
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Пісковики за складом поліміктові з аргілізованим, глинисто-залізистим цемен-
том. Псамітова фракція представлена уламками кварцу, КПШ, плагіоклазів та кис-
лими й середніми ефузивами. За ступенями літифікації ці породи відповідають ста-
дії пізнього катагенезу. Зокрема, псамітова фракція максимально спресована, час-
тина зерен має корозійні оторочки, присутні в дуже незначній кількості новоутво-
рений кварц, гематит і гідрослюда. 

Алевроліти приблизно мають той самий склад, що й пісковики. Деяка їхня від-
мінність виявляється лише в тому, що алевритові мікрозерна в цих породах упако-
вані менш щільно, ніж псамітові. Під електронним мікроскопом на границі таких 
нещільно упакованих зерен фіксуються пори – мікропорожнини, які, фактично, яв-
ляють собою мікроділянки з нульовою в'язкістю. Сумарний об'єм таких мікропор у 
недеформованій породі (ТФ І) охоплює близько 3–6 % загального об'єму породи. 

Вказана флексура має такі складові (парагенез):  
1) крихкий пошаровий кліваж у шарах алевролітів;  
2) механічна сланцюватість в аргілітах;  
3) тектонічні брекчії; 
4) катаклазити;  
5) мілоніти; 
6) крихка мезотріщинуватість трьох ортогональних систем у шарах грубозерни-

стих порід; 
7) структури будинажу та розлінзування шарів грубозернистих порід. 
Латеральна дислокаційна зональність проявляється як зростання ступенів дис-

локаційних перетворень порід за допомогою описаних вище механізмів. Найбільш 
показовими в цьому відношенні є алевроліти. У цих породах уже в ТФ І з'являється 
дуже грубий крихкий кліваж призматичного й призматично-пластинчастого габіту-
су, створений трьома ортогональними системами мікротріщин, з яких одна парале-
льна поверхням нашарування, а дві інші – нормальні до цих поверхонь (рис. 3.48). 
Товщина мікролітонів при цьому досягає 2–3 см. У наступних тектонофаціях ця 
товщина поступово зменшується, й максимум такої зміни досягається в ТФ VII 
(зменшується до перших міліметрів). Далі алевроліти "перемелені" немов у жорні й 
разом із пісковиками перетворюються в катаклазити та мілоніти.  

Дослідження алевролітів під оптичним мікроскопом показало, що кліважування 
цих порід не супроводжене видимими на цьому рівні мікродислокаційними та мі-
неральними змінами. Водночас деяку інформацію в цьому відношенні дає викорис-
тання електронної мікроскопії. Зокрема, дослідження показало, що певну роль у 
забезпеченні кліважування цих порід відіграє наявність у них мікропор, про які 
йшлося вище. Їхня присутність знижують опір зсувній деформації і сприяє розвит-
ку крихкого кліважу. Зокрема, в ТФ І такі породи мають довільну, найчастіше не-
правильну, форму (див. Дод. 3-1.2–3-1.5). У наступних тектонофаціях, тобто за зро-
стання інтенсивності деформації порід, пори поступово сплющуються, з'єднуються 
в ланцюжки і тим самим створюють певну подільність, яка, власне, й відображаєть-
ся в крихкому кліважуванні розглянутого вище типу (див. Дод. 3-1.6–3.1.18). Крім 
того, процесу кліважування певною мірою сприяє часткове обертання окремих лу-
сок гідрослюд, які присутні в породі. 
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Рис. 3.48. Крихкий пошаровий призматичний кліваж у червоноколірних алевролітах,  
створений трьома ортогональними системами мікротріщин.  

Римськими літерами позначені бали тектонофацій 
 

На відміну від алевролітів, пісковики поводять себе значно інертніше: у них пе-
реважно розвинена мезотріщинуватість, яка також представлена трьома ортогона-
льними (по відношенню до положення поверхонь нашарування) системами, з яких 
одна орієнтована паралельно зазначеним поверхням, дві інші – нормально до цих 
поверхонь. Разом вони створюють прямокутну плитчастість. Кліваж у цих породах 
з'являється тільки в ТФ VII, та й то дуже локально. Він проявлений у вигляді діа-
гональних мікросколів. 

Крихко-пластичний вигин забезпечується пошаровим крихким кліважуванням 
алевролітів та сегментуванням шарів пісковиків по трьох зазначених ортогональних 
системах тріщин (див. Дод. 3-1.9–3-1.19). В ТФ VII, VIII породи перетворюються у 
брекчії, а в ТФ ІХ та Х – у катаклазити та мілоніти (див. Дод. 3-1.22–3-1.25). 
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ДОДАТОК 3-1 
Типова для флексури в катагенетичній підзоні  

латеральна тектонофаціальна зональність на мікро- та мезорівні  
(на прикладі лівої частини "Чокпарської" флексури  

в Південному Казахстані біля селища Чокпар) 
 
 
 

 
 
 

Додаток 3-1.1. Фотопанорама лівої частини  
"Чокпарської" флексури (див. рис. 3.47) 

 
 
 

 
 
 

Рис. 3.49. Ліва половина "Чокпарської" флексури (див. рис. 3.46).  
1 – четвертинні суглинки, 2–3 – фаменські червоноколірні алевроліти (2)  

та пісковики (3), 4 – мілоніти та катаклазити.  
Римськими цифрами з трикутничками позначені бали тектонофацій  

та прив'язка еталонних відслонень (див. наступні рисунки).  
Літерою R позначено крихко-в'язкий розлом.  

Повна реконструкція цієї флексури наведена на рис. 3.46 
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Додаток 3-1.6. Деталь "Чокпарської"  
флексури, в ТФ ІІІ.  

Груба плитчастість шарів пісковиків 

Додаток 3-1.7. Грубий пошаровий кліваж 
призматичного габітусу в алевролітах,  

в ТФ ІІІ 
  

  
  

Додаток 3-1.8. Слабкодеформований  
алевроліт під електронним мікроскопом,  
в ТФ IV. Ледь помітне стиснення мікропор 
та об'єднання окремих пор у ланцюжки 

Додаток 3-1.9. Деталь "Чокпарської"  
флексури, в ТФ IV. Груба плитчастість  
у шарах пісковиків та пошаровий кліваж  

в алевролітах (в нижній частині відслонення) 
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Додаток 3-1.10. Деталь "Чокпарської"  
флексури, в ТФ V. Пошаровий крихкий  

кливаж у супроводі розлінзування  
малопотужних шарів пісковиків (у центрі) 
та плитчастість у потужних шарах пісковиків 

Додаток 3-1.11. Типовий для ТФ V  
призматичний кліваж в алевролітах.  

Деталь попереднього рисунка 

  

  
  

Додаток 3-1.12. Дрібнозернистий пісковик 
під оптичним мікроскопом, в ТФ V.  

Структурні та мінеральні зміни відсутні 

Додаток 3-1.13. Алевроліт під оптичним  
мікроскопом, в ТФ V. Розвинені кліважні  

мікропорушення (темні смуги) 
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Додаток 3-1.14. Деформований алевроліт  
під електронним мікроскопом, в ТФ V.  
Помітна концентрація окремих пор та  

мікролусок гідрослюд у вигляді лінійних зонок 

Додаток 3-1.15. Деталь "Чокпарської"  
флексури, в ТФ VI . Розлінзування шарів  

пісковиків та поява в цих породах  
пошарового кліважу сколювання 

  

  
  

Додаток 3-1.16. Деталь "Чокпарської"  
флексури, в ТФ VII.  

Початок брекчіювання пісковиків 

Додаток 3-1.17. Інтенсивний пошаровий  
крихкий кліваж в алевролітах, в ТФ VII 
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Додаток 3-1.18. Алевроліт під електронним 
мікроскопом, в ТФ VII. Помітне об'єднання 

мікропор та мікролусок гідрослюд  
(вони світлі) у ланцюжки 

Додаток 3-1.19. Деталь "Чокпарської"  
флексури, в ТФ VIII.  
Брекчії по пісковиках 

  

  
  

Додаток 3-1.20. Катаклазований пісковик  
під оптичним мікроскопом, в ТФ VIII.  
На фоні загального дроблення помітні  

лінійні мікророзриви. Ширина поля зору – 5 мм 

Додаток 3-1.21. Мілоніт по пісковику  
під оптичним мікроскопом, в ТФ ІХ.  
У центрі – мікрожилка кальциту 
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Додаток 3-1.22. Мілоніт під оптичним  
мікроскопом, в ТФ Х 

Додаток 3-1.23. Мілоніт, ускладнений  
додатковим дробленням і жильним  

заповненням, під оптичним мікроскопом.  
Біле – кальцит 

 

Складки вигину. Їхня геометрична форма описується системою координат – a, 
b, c (рис. 3.50). В катагенетичній підзоні первинної епізони подібні складки за ме-
ханізмами формування представлені структурами пластичного та комбінованого – 
крихко-пластичного вигину, що за кінематичними характеристиками відповідає 
складкам чистого, поперечного, поздовжнього та прирозломного вигину.  

 

 
 

Рис. 3.50. Геометричні елементи в системі прямокутних координат Зандера.  
1 – шарнір складки й вісь b; 2 – медіанна поверхня складки (паралельна осі b);  

3 – замок складки; 4 – крило складки; 5 – осьова поверхня (ab) складки 
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Складки пластичного вигину в катагенетичній підзоні переважно містять шари 
аргілітів (так званих глинистих сланців) та частково алевролітів. Такий вигин від-
бувається без суттєвого руйнування шарів. Він реалізується за участі пошарового 
механічного розсланцювання або лущіння та інтенсивного пошарового крихкого 
кліважування, за участі диференційованого сковзання шарів по поверхнях нашару-
вання. Пластичність у даному випадку забезпечується відокремленням шарів та по-
рушенням між ними зв'язків, а також поділом шарів на додаткові мікропластинки – 
луски товщиною від десятих часток міліметра до перших міліметрів. Подібна дез-
інтеграція різко знижує опір деформації вигину.  
Складки крихко-пластичного вигину. Такі структури утворюються в шарах гру-

бозернистих осадових, карбонатних та кременистих порід за участі тріщиноутво-
рення шляхом сегментування цих шарів на блочки розміром від перших сантимет-
рів до десятків сантиметрів. При цьому в їх формуванні важливу роль відіграють:  

1) ковзання шарів по поверхнях нашарування (міжшарове ковзання);  
2) порушення шарів тріщинами як мінімум трьох ортогональних систем (сег-

ментування);  
3) літологічно вибіркове пошарове кліважування та вторинне розсланцювання 

(лущіння) сусідніх шарів.  
Міжшарове ковзання проявляється в катагенетичній підзоні, здійснюється як 

розпад та мікрозміщення шарів по поверхнях нашарування (рис. 3.51, рис. 3.52). 
Дія цього механізму тим ефективніша, чим тонша шаруватість. При дуже значних 
деформаціях вигину поверхні ковзання з'являються й у внутрішніх частинах шарів, 
використовуючи для цього всі неоднорідності останніх. Шари при цьому набува-
ють параболічної форми, кривизна якої керується радіусом вигину.  

 

 
 

Рис. 3.51. Складки пластичного вигину шарів аргілітів (1) й алевролітів (3)  
та крихко-пластичного вигину шарів пісковиків (2) 
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Рис. 3.52. Фрагменти крил складок крихко-пластичного вигину в крейдових флішових  
відкладах Карпат, у середній течії р. Латориця. На правому знімку – типовий літологічно  

вибірковий пошаровий крихкий кліваж в алевролітах (2) та тріщинуватість у пісковиках (1).  
На лівому знімку – типова для подібної ситуації тріщинуватість по трьох взаємно  

перпендикулярних напрямках у шарах пісковиків (1), яка поділяє ці породи  
на призматичні блочки, та пошаровий кліваж в алевролітах (2 та 3)  

і пошарова механічна сланцюватість в аргілітах (4) 
 
Сегментування здійснюється як розпад шарів по трьох ортогональних системах 

тріщин (рис. 3.51–3.54):  
1) поздовжніх (концентричних);  
1) нормально-поперечних (радіальних);  
2) нормально-повздовжніх.  
Ці тріщини разом ділять шари на прямокутні блочки-сегменти. Тріщини першої си-

стеми орієнтуються паралельно поверхням нашарування і мають сколову природу, ві-
діграючи роль додаткових поздовжніх поверхонь ковзання. Тріщини другої системи 
являють собою поперечні відриви. Тріщини третьої системи орієнтуються нормально 
до поверхонь нашарування. Іноді, при великих деформаціях, поряд із ортогональними 
з'являються діагональні тріщини. Усі три (або чотири, якщо ще розвинена діагональна) 
системи тріщин забезпечують перетворення шару у багатогранник, який складається 
із новоутворених мікроблочків-сегментів, що набувають здатність до автономного 
обертання. Тобто разом усі три системи створюють хвилясту багатогранну фігуру, 
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конфігурація якої, власне, і відповідає складці. При цьому інтенсивність тріщинуватості 
й, відповідно, сегментації зазначеного типу зростає синхронно зі збільшенням кута па-
діння шарів. До того ж таке збільшення носить вибірково літологічний характер. Зок-
рема, в рівних умовах тріщинуватість у шарах дрібнозернистих порід завжди на декі-
лька порядків інтенсивніша, ніж у шарах грубозернистих порід.  

 

 
 

Рис. 3.53. Приклади сегментування шару пісковиків (1) у складках по системі радіальних  
тріщин відриву та обтікання цих шарів сланцюватими аргілітами (2)  

у флішових відкладах стрийської світи (крейда) у Карпатах, біля с. Гребенів 
 

 
 

Рис. 3.54. Крихко-пластичний вигин у вигляді стільцеподібної складки пачки порушених  
поперечною тріщинуватістю шарів нижньодевонських пісковиків  

у горах Південний Каратау в Середній Азії 
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Найчастіше крихко-пластичний вигин в одних шарах комплексується з пластич-
ним вигином в інших шарах. У цьому випадку вигин шарів грубозернистих порід 
підтримується пластичним вигином шарів тонкозернистих порід.  
Літологічно вибіркове пошарове розсланцювання та кліважування. Механічне ро-

зсланцювання, як зауважено вище, проявлене виключно у тонкозернистих породах і 
являє собою тонке мікророзшарування породи. У свою чергу, пошарове кліважуван-
ня проявляється як дуже інтенсивна крихка мікротріщинуватість по трьох зазначених 
ортогональних напрямках. Розвинений такий кліваж головним чином у відносно пла-
стичних породах типу алевролітів, пелітоморфних вапняків. Подібне кліважування 
поділяє породи на мікролітони олівцевого, призматичного та іншого подібного габі-
тусу. Воно діє в тісному зв'язку з ковзанням по поверхнях нашарування. Його питома 
участь зменшується при зростанні ступенів літифікації цих порід.  
Кінематичні типи складок вигину. Геологічні середовища характеризуються 

значною кількістю типів складок вигину. Але серед усієї їх різноманітності можна 
обмежитися виокремленням таких кінематичних типів:  

1) чистого вигину;  
2) поперечного вигину;  
3) поздовжнього вигину;  
4) прирозломного вигину. 
Складки чистого вигину. Такі структури є похідними тангенціального стиснення 

пачок плитоподібних тіл (шарів тощо) паралельно їх осі. Вони утворюються шляхом 
зближення їх кінців (рис. 3.55, а–б). Напруження в такому випадку концентруються 
переважно в крайових частинах цих тіл. Подібний розподіл напружень призводить до 
того, що при чистому вигині деформуються тільки крайові частини таких тіл. При 
цьому одна така частина (назвімо її зовнішньою – l3) зазнає видовження, а друга (l1) – 
скорочення, тоді як центральна (l2) залишається незмінною (за це в механіці її назива-
ють нейтральною). Видовження і скорочення зазначених частин у цілому компенсують 
одне одного й забезпечують збереження потужності по всьому периметру вигнутого 
пластинчастого тіла. Тобто при чистому вигині утворюються концентричні складки. 
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Рис. 3.55. Деформація пластинчастих тіл, що призводить  
до формування складок чистого (а) та поперечного (б) вигину.  

l – довжина тіла до деформації, l1, l2, l3 (на рис. а) – довжина зовнішнього і внутрішнього  
контурів цього тіла та його нейтральної поверхні відповідно після деформації;  

l1 на рис. б – довжина тіла після деформації 
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Складки чистого вигину практично не мають внутрішньої деформаційної зона-
льності: породи і на крилах, і в замку деформовані однаково, тобто всі частини 
складки характеризуються одним балом тектонофації. Значення останнього визна-
чається лише за ступенями стиснення складки (див. табл. 3.2). 

Формування складок за механізмом чистого вигину ще донедавна вважалося од-
ним із найпоширеніших у природі. З таким механізмом (його ототожнювали з тан-
генційним стисненням) навіть пов'язували формування цілих складчастих зон та 
поясів. Припускалося, що він ініціюється зближенням стінок великих (геосинкліна-
льних тощо) прогинів земної кори. Сьогодні є підстави вважати, що зазначений ме-
ханізм складкоутворення має обмежене поширення. Така точка зору ґрунтується на 
тому, що, по-перше, складчасті деформації у зазначених прогинах (та й у будь-яких 
інших подібних ділянках земної кори) найчастіше мають тримірний, а не двомірний 
характер, бо чохол деформується з фундаментом як єдине ціле, по-друге, існує про-
блема передачі напружень від крайових частин прогинів до їхніх внутрішніх час-
тин. Зокрема, напруження, як свідчать дані експериментів у області складкоутво-
рення, концентруються головним чином у крайових частинах призми порід, тобто 
біля стінок прогинів. По-третє, концентричні складки, які виникають при вигині 
даного типу, не спроможні заповнювати значний простір по вертикалі. По-
четверте, колективний досвід (зокрема, автора даної роботи) з вивчення морфоло-
гії складчастих поясів свідчить, що в будові останніх домінують інші за механізма-
ми формування складчасті структури. 

Реально складки чистого вигину розвинені як одиничні або невеликими групами 
біля фронтальних частин великих насувних пластин та стінок невеличких, трогопо-
дібних прогинів типу того, що наведений вище на рисунку (див. рис. 3.56). 
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Рис. 3.56. Складка майже чистого вигину червоноколірних фаменських відкладів (D3fm)  

невеличкого трогоподібного прогину, яка утворилася при зближенні стінок  
(одна з них складена ордовицькими гранодіоритами – γО3) внаслідок насуву вулканогенних  

живетських (D2gv) та теригенних середньоордовицьких (О2) відкладів на фаменські.  
Гори Кендиктас в Південному Казахстані. За О. І. Лукієнком та Н. В. Бабкіним (1975 р.) 
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Складки поперечного вигину. У механіці однією з умов реалізації поперечного 
вигину є одночасна дія двох сил: першої – поперечної до поверхонь нашарування, 
яка, власне, й забезпечує вигин, і другої – поздовжньої, яка діє на кінцях плаского 
тіла й утримує ці кінці від зближення або їх розтягає (див. рис. 3.55, б). У геологіч-
них середовищах такі умови певною мірою задовольняються тим, що шари в оса-
дових товщах між собою внутрішньо спаяні, що перешкоджає зближенню їх кінців 
або обмежує це зближення, а також тим, що при поперечному вигині деформується 
не весь шар, а лише його частини, що не мають власних обмежень по простяганню. 

Вигин даного типу обов'язково супроводжується поздовжнім розтяганням і від-
повідним стоншенням крил за допомогою одного з механізмів пошарової течії гір-
ських порід та будинажної дезінтеграції шарів, що в сумі призводить до виникнен-
ня подібних чи близьких до них за геометричною формою складок. При цьому мак-
симум деформації шарів у таких складках припадає на крила, а мінімум – на замок. 
У зв'язку з цим перші завжди маркуються тектонофаціями вищих балів, ніж другі. 

У геологічному середовищі ініціатором виникнення складок даного типу є дія на 
осадовий чохол штампів – блоків фундаменту, діапірових та інших пластичних мас, 
а також осідання, локальне ущільнення та здимання і адвекція між шарами. У зв'яз-
ку з такою різноманітністю факторів серед складок даного типу виділяють підтипи:  

1) відбиті (відображені);  
2) діапірові.  
Механізми формування та морфологічні особливості діапірових складок розгля-

нуто в підрозділі "Глибинно-гравітаційні комплекси первинної епізони", а складки 
осідання, ущільнення, здимання – у підрозділі "Седиментогенна підзона первинної 
епізони". 
Структурний парагенез складок вигину зазначеного типу включає такі компо-

ненти:  
1) механічну сланцюватість у тонкозернистих породах; 
2) крихкий кліваж призматичного габітусу в алевролітах та частково в дрібнозе-

рнистих пісковиках;  
3) три ортогональні системи мезотріщин у шарах грубозернистих порід;  
4) структури крихкого будинажу та розлінзування на крилах складок. 
Складки поздовжнього вигину. Такі складки утворюються в шаруватому середо-

вищі внаслідок дії сил, орієнтованих паралельно поверхням нашарування. Їхнє фо-
рмування викликається диференційованим ковзанням та крученням окремих відно-
сно пластичних (компетентних) шарів. Для такої деформації необхідно, щоб кінці 
чи частини шарів зближувалися. Причому не має значення, за допомогою яких ру-
хів відбувалося це зближення. 

З-поміж складок цього типу виділяють такі підтипи: 
1) волочіння;  
2) жолоблення.  
Складки волочіння утворюються при поздовжньому ковзанні-зміщенні компете-

нтних шарів між двома паралельними жорсткими поверхнями (рис. 3.57). Останні 
можуть збігатися з границями шарів відносно жорстких порід або з поздовжніми 
розривними порушеннями.  
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Рис. 3.57. Приблизний механізм утворення складок волочіння.  
Форма таких складок різноманітна. Зокрема, серед них розвинені подібні та неправильні,  

вертикальні, нахилені та навіть лежачі типи 
 

Складки волочіння утворюються при ковзанні відносно пластичних шарів чи 
пачок шарів на пласкому жорсткому субстраті (рис. 3.56). Вони мають одну (верх-
ню) вільну поверхню. У різних випадках виникають або одиничні гребенеподібні 
складки (рис. 3.58), або серії паралельних складок. 

 

 
 

Рис. 3.58. Гребенеподібна складка в піщано-алевролітових відкладах верхнього ордовику  
в Чу-Ілійських горах (Південний Казахстан). Чітко видно, що ця складка "залягає"  

на пласкій поверхні ковзання 
 

Складки жолоблення (інша назва – надзсувні) проявлені в осадових чохлах над 
зонами зсувів у жорсткому фундаменті. Вони утворюють кулісні системи, в яких 
осьові поверхні складок орієнтовані приблизно під кутом 45° до зсуву, що розта-
шований нижче у фундаменті.  

Можливість формування складок подібного типу багаторазово доведена за до-
помогою моделювання різними дослідниками починаючи з Лі Си-Гуана [12]. Зок-
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рема, найпростіша експериментальна модель складок жолоблення отримана при 
деформації вологої кальки, накладеної на смуги картону способом, наведеним на 
рис. 3.59. Досконаліші моделі подібного складкоутворення отримано на так звано-
му еквівалентному матеріалі (мастила, петролатум, розігрітий парафін тощо). Шари 
цих речовин – як імітацію пластичного чохла – накладають на два твердих бруски, 
що імітують жорсткий фундамент, а місце з'єднання між цими брусками – розлом у 
фундаменті. Складки, як засвідчують такі експерименти, виникають у шарі пласти-
чного матеріалу над зоною зсуву брусків. Їхнє стиснення зростає синхронно зі збі-
льшенням амплітуди зсуву. Зокрема, на початковій стадії воно помірне і відповідає 
закритим чи стисненим складкам, а при значних амплітудах поступово досягає ста-
ну ізоклінальних складок та навіть вторинних монокліналей. Крім того, зростання 
стиснення складок супроводжується вигином їхніх осьових поверхонь у плані – 
шарнір набуває дугоподібної форми, пристосовуючись до напрямку зміщення. 

 

 
 

Рис. 3.59. Експеримент П. Павоні з відтворення на вологій кальці складок чохла  
над зсувами фундаменту в Юрських горах (фотографія з книги А. Д. Ажгірея [1]) 

 
Виділення складчастості даного типу на природних об'єктах, на жаль, і сьогодні 

залишається завданням проблематичним, оскільки критерії її діагностики недостат-
ньо визначено. Але є всі підстави вважати, що характерною рисою складок даного 
типу, на відміну від усіх розглянутих вище й нижче, є прояв у них досить розвиненої 
b-лінійності, яка орієнтується відповідно зсувним зміщенням майже горизонтально.  
Складки прирозломного вигину. Складки цього типу певною мірою можна розг-

лядати як різновиди, що одночасно містять у собі компоненти і поперечного вигину, і 
волочіння. Утворюються вони за допомогою флексурного механізму (рис. 3.60), 
який ініціюється силами, що діють паралельно розлому на кінці розділених цим 
порушенням шарів. У подібній ситуації шари одночасно зазнають видовження-
скорочення та волочіння й підворот по розлому.  
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Рис. 3.60. Варіанти складок прирозломного вигину, які контролюються:  
а – крутим підкидом, б – пологим підкидом, в – насувом.  
ab – осьова поверхня складки, R – крихко-в'язкий розлом 

 
У такий спосіб вигину утворюються складки, осьова поверхня яких орієнтована 

під дуже гострим кутом або паралельно поверхні розлому. 
Складки прирозломного вигину в морфологічному відношенні наближаються до 

подібних, але відрізняються від останніх тим, що внутрішнє (те, що збігається з ро-
зломом) їхнє крило деформоване (поздовжньо розтягнуте й поперечно стиснуте) 
більше, ніж зовнішнє.  

Величина стиснення таких складок залежить від:  
1) величини амплітуди зміщення по розлому;  
2) кута, під яким зміщувач перетинає шари.  
Зокрема, збільшення такої амплітуди обов'язково призводить до зростання стис-

нення складки – видовження вздовж розлому та скорочення її по нормалі до розло-
му. Так само стиснення складок зростає при зменшенні кута, під яким розлом пере-
тинає шари. Крім того, від кута падіння зміщувача залежить і нахил осьової повер-
хні. Наприклад, поздовж насувів формуються перекинуті складки, а поздовж підки-
дів – асиметричні нахилені складки. 
Тектонофації складок прирозломного вигину. Складки цього типу яскраво дис-

локаційно й, відповідно, тектонофаціально зональні. У них максимум деформації, і, 
відповідно, тектонофації відносно найвищого балу безпосередньо припадають на 
зону розлому, що контролює цю складку та її внутрішнє крило, а мінімум деформа-
ції і, відповідно, найнизькобальні тектонофації припадають на зовнішні крила (при 
віддаленні від розлому їхня деформація спадає). При цьому в межах зазначеного 
максимуму породи подрібнені (брекчійовані та катаклазовані) й мілонітизовані. 
Далі у внутрішньому крилі брекчіювання в грубозернистих породах переходить у 
тектонічну тріщинуватість, а в дрібно- та тонкозернистих породах – у крихкий по-
шаровий кліваж та механічну сланцюватість. У внутрішньому крилі, крім того, 
проявлені структури розлінзування та будинажу. 
Складки сколювання. Складки сколювання утворюються в зонах субв'язких 

розломів, основу яких складає кліваж односистемного крихкого сколювання. При 
формуванні таких структур вигин підсилюється, а в деяких випадках і повністю 
замінюється поперечними мікрозміщеннями мікролітонів по паралельних кліваж-
них поверхнях за схемою простого зсуву (рис. 3.61). При цьому хвилеподібні фор-



 125

ми виникають при зміщеннях, амплітуда і напрямки яких змінюються по латералі 
та вертикалі (як це показано на приведеному поряд рисунку). Шари в цьому випад-
ку створюють фігурну мікроступінчасту поверхню, геометрична форма якої, влас-
не, і дозволяє говорити про складку. 

 

 
 

Рис. 3.61. Схема формування складки сколювання (за Ф. Тернером та Л. Вайсом [58]).  
ab – осьова поверхня, S0 – шаруватість, S1 – кліваж.  

Стрілками показано напрямок мікроступінчастих зміщень 
 

 
 

Рис. 3.62. Синклінальна складка, похідна пластичного вигину за участі кліважного  
сколювання паралельно осьовій поверхні в карагурській світі (венд) в горах Каратау  

(Середня Азія). За Є. І. Паталахою та Т. В. Гіоргобіані [23] 
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Найчастіше складки розглянутого типу не мають великого розмаху по вертикалі 
й за стисненням рідко досягають навіть середніх ступенів. Як правило, максимум 
деформації (і, відповідно, найвищий бал тектонофації) в таких складках припадає 
на крила, а мінімум – на замок. 

Складки сколювання характеризуються таким співвідношенням: S1||аb, тобто 
кліваж у таких структурах – паралельний осьовій поверхні складок. 

Структурний парагенезис складок сколювання:  
1) крихкий кліваж осьової поверхні;  
2) структури перетину кліважем шаруватості;  
3) структури будинажу на крилах у певних випадках;  
4) лінійність (найчастіше борозни ковзання на поверхнях кліважних мікроліто-

нів та тріщин сколювання). 
Розломи. В катагенетичній підзоні первинної епізони розломи за морфологічними 

формами прояву та за реологічними особливостями представлені такими типами: 
1) крихко-в'язкі;  
2) субв'язкі.  
На морфологію таких розломів суттєво впливає характер первинної розшарова-

ності та літологічний склад товщ, які вони порушують. Зокрема, перший реологіч-
ний тип розломів найчастіше проявлений у грубошаруватих середовищах, до того 
ж складених переважно грубозернистими осадовими породами, а другий – у тон-
кошаруватих середовищах, у межах яких домінують тонкозернисті осадові породи.  
Крихко-в'язкі розломи. Розломи цього типу складаються із зони дроблення (бре-

кчіювання) та мілоніт-катаклазитового шва. Такі структури обов'язково супрово-
джуються прирозломним вигином шарів (рис. 3.63). 

 

 

Рис. 3.63. Крихко-в'язкий розлом – це зона дроблення  
з мілоніт-катаклазитовим швом (жирна чорна лінія у 

центрі) –  
та флексури або складки прирозломного вигину.  

Буквені індекси: Аз – амплітуда загальна;  
Ак – крихкий компонент амплітуди;  
Ав – в'язкий компонент амплітуди.  
Римські цифри – бали тектонофації 
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Структурний парагенез крихко-в'язких розломів складається з таких компонентів:  
1) мілоніти;  
2) катаклазити; 
3) тектонічні брекчії; 
4) фрагменти складок прирозломного вигину;  
5) крихкі мезотріщини вздовж таких розломів. 
Подібні структури тектонофаціально зональні й маркуються ТФ VII–X. При 

цьому найвища ТФ маркує осьовий шов, а відносно мінімальні ТФ – крайові час-
тини цих тектонічних структур. 

Нижче наведено приклад реального прояву одного із таких розломів (рис. 3.64).  
 

 
 

Рис. 3.64. Крихко-в'язкий розлом у Мугоджарах (казахстанська частина Південного Уралу),  
по якому стикаються товщі нижньо-середньодевонських кременистих порід (ліворуч)  

та верхньодевонських теригенних відкладів (праворуч),  
із типовою для таких порушень зональною будовою  
за інтенсивністю механічного руйнування порід.  

1 – пухкі четвертинні суглинки, 2 – конгломерати, 3 – пісковики та 4 – вапняки;  
5 – кварцити, 6 – мілоніти, 7 – катаклазити та брекчії, 8 – тріщинуватість 

 
Типовий крихко-в'язкий розлом виділено і досліджено в Мугоджарській шовно-

складчастій зоні на Південному Уралі. По ньому тектонічно контактують кремени-
сті відклади мугоджарської серії (нижньо-середній девон) та пісковиково-
конгломератові відклади верхнього девону. Це порушення маркується ТФ VII–X і 
має асиметричну зональну будову, викликану літологічним впливом. Він склада-
ється із мілонітового шва потужністю до 8 м та зони катаклазитів і брекчій. Загаль-
на потужність зони розлому складає приблизно 25 м. Проявлений він переважно в 
конгломератовому середовищі, тоді як у кременистому, більш жорсткому середо-
вищі, обмежується мілонітизацією. Цікаво, що в кременистому середовищі він на-
буває крихкого вигляду, супроводжуючись проявом сателітних мілонітових швів 
(один із них показаний на лівій частині рисунка. 
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Субв'язкі розломи. Основу таких розломів у катагенетичній підзоні первинної 
епізони створюють крихкий кліваж та механічна сланцюватість (або замість остан-
ньої – механічне лущіння порід). На морфологію цих структур впливають особли-
вості просторового співвідношення кліважу з шаруватістю та літологія геологічних 
середовищ, в яких вони проявлені. З урахуванням цього впливу розломи даного 
типу поділено на два таких підтипи:  

1) зони поперечного до поверхонь нашарування односистемного кліважного 
сколювання;  

2) зони пошарової кліважно-сланцюватої течії.  
Розломи першого підтипу являють собою крутопадаючі лінійні зони крихкого 

кліважування порід, які маркуються ТФ V–Х (рис. 3.64). Їх структурний парагенез 
складається із таких компонентів: 

1) січний кліваж крихкого односистемного сколювання;  
2) структури перетину кліважем шаруватості (муліон-структури); 
3) кінк-банди; 
4) будинаж;  
5) структури мезорозлінзування;  
6) складки сколювання (в окремих випадках); 
7) зони меланжу або вторинної монокліналі в осьовій частині розлому. 
Прикладом тектонічних порушень цього типу є одна з гілок Західно-

Мугоджарського (Магнітогорського) розлому, аналогом якої є розлом, схема якого 
приведена на рис. 3.65. Ця гілка порушує грубошаруваті моласові сіробарвні алев-
роліто-пісковиково-гравелітові відклади фаменського та турнейського віку. Мор-
фологічно вона проявлена як вертикальнопадаюча лінійна зона кліважної течії у 
комбінації зі флексуроподібним вигином шарів. Контролюється ТФ V–VIII. При 
цьому ТФ VIII–Х маркують осьову частину такої тектонічної структури, яка за 
внутрішньою будовою відповідає вторинній монокліналі, ускладненої меланжем. 
Загальна потужність зони розлому подібного типу досягає 600 м. Фоновою для та-
кого розлому є ТФ IV Кут падіння шарів цієї тектонофації не перевищує 40º. Клі-
важ (до того ж його грубі призматичні модифікації) розвинений виключно в алев-
ролітах. Інші породи охоплені грубою тріщинуватістю. В наступних тектонофаціях 
кут падіння шарів збільшується, й одночасно зростає дислокованість порід. Зокре-
ма, в ТФ V виникає грубий (товщина мікролітонів становить 8–11 см) січний клі-
важ у пісковиках, а в ТФ VI – й у гравелітах. Одночасно в ТФ VI з'являються сліди 
грубого розлінзування-будинажу шарів пісковиків та гравелітів. Ці форми дезінтег-
рації шарів підсилюються в ТФ VII, а в ТФ VIII цей процес набуває вигляду вто-
ринної монокліналізації та меланжування: лінзи-будини грубозернистих та грубоу-
ламкових порід частково розосереджені й обтікаються достатньо інтенсивним клі-
важем тонко- та дрібнозернистих порід. 
Субв'язкі розломи – зони пошарової кліважно-сланцюватої течії. Структури по-

дібного типу розвинені у флішоїдних середовищах, у будові яких переважають 
тонкозернисті (аргіліти, алевроліти тощо) породи. 
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Рис. 3.65. Ідеалізована (без урахування зсувних флуктуацій) схема типового субв'язкого  
кліважного розлому в шаруватому середовищі. 1 – зона інтенсивного кліважування порід  

та меланжування їх шарів; 2 – зона відносно помірного кліважування порід;  
3 –зовнішнє крило, безкліважна периферія субв'язкого розлому 

 

 
 

Рис. 3.66. Характерні форми прояву дислокаційних структур на мезорівні в зоні субв'язкого  
розлому (одна із західних гілок Західно-Мугоджарського розлому в районі золотого  

родовища Ювілейне в Казахстані). В ТФ IV – кліваж тільки в алевролітах (3),  
в ТФ V він як січний з'являється в пісковиках (2), в ТФ VI він розвинений і в гравелітах (1).  

В наступних (ТФ VII та VIII) інтенсивність кліважу зростає і, крім того,  
підсилюється розлінзуванням та будинажем 
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Структурний парагенез зон розломів цього типу включає: 
1) пошарову механічну сланцюватість або лускуватість в аргілітах;  
2) пошаровий призматичний крихкий кліваж в алевролітах;  
3) структури в'язкоподібного розлінзування та будинажу;  
4) малі складки прирозривного типу:  
5) вторинні монокліналі або зони меланжу.  
Нижче наведено два приклади розломних структур названих типів. Один із їх 

числа (Гребенівський) проявлений у крейдяному фліші Карпат біля с. Гребенів, а 
другий (Копалинський) проявлений в ордовицькому фліші в Чу-Ілійських горах 
(Південний Казахстан).  

Обидва розломи морфологічно близькі і нагадують вторинну монокліналь або 
зону меланжу. Ці структури маркуються діапазоном тектонофацій – VІІ–X. 
Гребенівський субв'язкий розлом. Проявлений у західній частині Карпат на гра-

ниці між скибами Зелем'янка та Параска. Він порушує моноклінально залягаючі 
флішоїдні відклади стрийської світи (верхня крейда). Складається із досить потуж-
ної зони тектонічного мезо- та мікромеланжу та зони прирозломного зім'яття. Мар-
кується ТФ VII –Х (рис. 3.67).  

 

 
 

Рис. 3.67. Гребенівський субв'язкий розлом на границі скиб Зелем'янка та Параска.  
Північна стінка однойменного кар'єру на околиці с. Гребенів у Карпатах.  

1 – розлінзовані пісковики; 2 – механічно розсланцьовані аргіліти верхньої крейди;  
3 – мікромеланж 

 
Фоновою для даного розлому є ТФ VI, у якій шари верхньої крейди залягають 

моноклінально під кутом 55–60 º і водночас не зазнали суттєвих внутрішніх дефор-
мацій і зберігають первинну цілісність.  

Зону цього розлому утворюють шви, складені мікролускатою й глинизованою 
масою (розмокає у воді) та затертими в ній лінзовидними мезотілами пісковиків. Ця 
маса, по суті, є тектонітом по аргілітах, а лінзовидні тіла – це продукти будинажу 
шарів дрібно- та середньозернистих пісковиків, а також відносно міцних середньо- 
та крупнозернистих пісковиків на кременистому цементі.  

Безпосередньо субв'язкий розлом маркується ТФ VII–Х. Максимум деформації 
(ТФ ІХ–Х) у ньому припадає на зазначену зону мікролущіння тонкозернистих по-
рід та мезомеланжування у цій масі шарів грубозернистих порід, а відносний міні-
мум (ТФ VII–VIIІ) – на ділянки прирозломного зім'яття. Останнє проявлено як ме-
зорозлінзування пачок відносно міцних пісковиків та зім'яття їх поздовж сколових 
мезотріщин у невеличкі і до того ж ізольовані одна від одної складочки.  
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Рис. 3.68. Лінзовидне тіло розкліважованих пісковиків у зоні Гребенівського розлому.  
Біля відслонення стоїть автор цієї роботи професор О. І. Лукієнко 

 
Зона прирозломного зім'яття перевищує 70 м (права частина рисунка). Вона 

маркується ТФ VII–VIII (ліва частина рисунка) і представлена серією окремих ме-
зоскладок, контрольованих невеличкими мезосколами. Деякі складки ускладнені 
розлінзуванням. 

Крім зауваженого, звертає на себе увагу своєрідне кліважування лінзовидних тіл 
пісковиків. Воно у цих породах швидше нагадує розвальцювання, тобто структури 
холодного прокату, які зазвичай утворюються при сильному поперечному стиснен-
ні та зміщенні (рис. 3.67). Таке кліважування практично не супроводжується поміт-
ними мінеральними змінами порід і, швидше за все, є результатом тільки механіч-
ної взаємодії лінз пісковиків між собою при зміщенні по розлому. 
В'язкі протрузії. До подібних тектонічних структур у катагенетичній підзоні пе-

рвинної епізони належать тіла, які переміщувалися у твердому стані як пластична 
маса. Утворення подібного типу розвинені в зонах субв'язких розломів і є похідни-
ми в'язкісної інверсії, яка нагадує ефект витискання пиріжкової начинки [20]. Обо-
в'язковою умовою для їх прояву є висока динамічність середовища та велика в'язкі-
сна контрастність цього середовища, тобто присутність у ньому порід, в'язкість 
яких як мінімум на декілька порядків нижча за в'язкість інших оточуючих порід. 

Формування в'язких протрузій в зонах розломів відбувається шляхом сплюснен-
ня (розтягування-стиснення) окремих пластичних тіл та їх руху в напрямку най-
меншого тиску, тобто до денної поверхні. Причому максимальне їх видовження 
залежно від характеру зміщення може відбуватися або по осі а, або по осі b. До та-
ких протрузій належать тіла примусово переміщених глинистих сланців, солей, 
серпентинітів, а в деяких випадках навіть вугілля. 
Особливо для катагенетичної підзони притаманні протрузії зволожених глини-

стих мас. Виникнення таких утворень є одним із проявів глиняної тектоніки. Фор-
мування їх відбувається виключно у верхній частині катагенетичної пізони і зумов-
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люється відносно високою пластичністю глин у вологому стані. Зокрема, в'язкість 
таких глин становить, як уже було зазначено, вище 102 Па⋅с, тоді як в'язкість інших 
оточуючих їх порід (навіть помірно діагенезованих) може досягати 1017–1018 Па⋅с і 
більше. Тому вологі глини при спільній деформації з жорсткими вмісними порода-
ми витискуються і рухаються по тріщинах та розломах, утворюючи протрузивні 
тіла, які проривають інші породи. Форма таких тіл може бути дайко-, штоко-, лако-
літоподібною та іншою і, як правило, має відгалуження. Контакти таких тіл із вміс-
ними породами різкі, незгідні. 

Глиняні протрузії змальованого типу характерні для флішових товщ українських 
Карпат та Криму, Донбасу та Дніпровсько-Донецької западини.  
Вторинні монокліналі. Структури цього типу в катагенетичній підзоні пер-

винної епізони являють собою ділянки високих ступенів лінеаризації (вторинного 
розшарування та переважного орієнтування) всіх видовжених та сплощених текто-
нічних тіл, мезо- та мікророзривів, фрагментів складок тощо. Такі ділянки належать 
до осьових частин субв'язких розломів і маркуються виключно ТФ VIII–X. У ша-
руватих середовищах їм відповідають зони інтенсивної ізоклінізації складок та на-
віть розчленування і перетворення фрагментів останніх у вторинні площинні фор-
ми. Характерною формою внутрішньої організації таких монокліналей є так звана 
вторинна шаруватість.  
Вторинна шаруватість являє собою паралельне перешарування надзвичайно 

сильно тектонічно сплощених і розтягнутих вторинних тіл при кліважній, сланцю-
ватій та інших формах течії гірських порід. Основними її кінематичними одиниця-
ми є кліважні мікролітони або сланцювате та будь-яке вторинне шаруватоподібне 
утворення.  

"Шаруватість" даного типу має свою власну стратифікацію, яку також прийня-
то називати вторинною. Подібна стратифікація може бути на 100 % новоутворе-
ною, якщо вона сформувалася при тектонічній течії, поперечній до первинних по-
верхонь нашарування. В інших випадках вона може зберігати релікти первинної, 
якщо виникла при поздовжній (пошаровій) тектонічній течії. Але і в цьому випадку 
вона має значне спотворення первинних потужностей геологічних тіл.  

Великі (шириною від перших сотень метрів до першого кілометра) та гігантські 
(шириною до десятків кілометрів) монокліналі з меланжевою будовою прийнято 
називати зонами зім'яття. 

Вторинні монокліналі у гетерогенному середовищі (флішовому тощо) часто 
ускладнені тектонічним меланжем. Останній, як уже зауважено, являє собою ме-
ханічну суміш розсланцьованих чи розкліважованих тонкозернистих порід та за-
тертих у їх масі лінзовидних тіл порід, що не сланцюються й не кліважуються (піс-
ковики, конгломерати, вапняки тощо). Подібний меланж, як і вторинні монокліналі, 
є складовою частиною в'язкоподібних (субв'язких) розломів. Останні являють собою 
лінійні зони, які маркуються ТФ VIII–Х. Один із їх прикладів прояву таких струк-
тур на мікро-, мезо- та макрорівні розглянуто й проілюстровано в Дод. 3.2. Ця тек-
тоніка відома як "Дуланкаринський" розлом, який порушує флішоїдні відклади се-
реднього-верхнього ордовику в центральній частині Джалаїр-Найманської шовнос-
кладчастої зони в Чу-Ілійських горах (Південний Казахстан).  
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Це тектонічне, можна сказати еталонне, порушення чудово відслонено в борту 
долини невеличкої річки. Йому відповідає широка, потужністю до 300 м, вторинна 
монокліналь, що падає на південь під кутом 55–65º. За характером зміщення являє 
собою відносно пологий підкид (рис. 3.69, рис. 3.70) з амплітудою 700–800 м. Відк-
лади, що складають цю монокліналь, утворюють ритми з характерною для них гра-
даційною шаруватістю. Потужність таких ритмів коливається від перших десятків 
сантиметрів до перших метрів. Флішові відклади, порушені "Дуланкаринською" 
розломною структурою, представлені механічно розсланцьованими аргілітами, роз-
кліважованими алевролітами, розбудинованими шарами поліміктових пісковиків і 
(рідше) гравелітів. Характер та рівень дислокаційних перетворень порід у цьому 
розломі описаний і проілюстрований нижче в Додатку 3-2. 

 

 
 

Рис. 3.69. Вертикальний структурний розріз "Дуланкаринського" субв'язкого розлому  
у флішових відкладах, що відповідає вторинній монокліналі,  

в Чу-Ілійських горах (Південний Казахстан) 

 
 

Рис. 3.70. Геолого-тектонофаціальний розріз "Дуланкаринського" субв'язкого розлому  
та відповідна йому вторинна монокліналь у флішоїдних відкладах середнього-верхнього  

ордовику (дуланкаринська світа) в Чу-Ілійських горах (Південний Казахстан).  
Зверху – графік тектонофацій 
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ДОДАТОК 3-2 
Внутрішня будова та тектонофації на мезо- і мікрорівні  
в зоні типового (на прикладі "Дуланкаринського")  

субв'язкого розлому, що порушує нижньоордовицький фліш  
в Чу-Ілійських горах (Південний Казахстан) 

 

  
  

Додаток 3-2.1. Грубий кліваж  
в алевролітах, в ТФ V 

Додаток 3-2.2. Кліважні мікророзриви  
в алевролітах (під оптичним мікроскопом),  

в ТФ V 
  

  
  

Додаток 3-2.3. Фрагмент крила  
"Дуланкаринського" субв'язкого розлому,  

в ТФ IV 

Додаток 3-2.4. Поліміктовий  
алевропісковик без слідів деформації  
(під оптичним мікроскопом), ТФ IV 
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Додаток 3-2.5. Крайова частина  
"Дуланкаринського" розлому, в ТФ VІ.  

Інтенсивний кліваж, ускладнений лущінням 
в алевролітах, та тріщинуватість  

у пісковиках 

Додаток 3-2.6. Розкліважований алевроліт 
(під оптичним мікроскопом), у ТФ VII.  

Темне – лінійні мікрозонки  
мілонітизації породи.  

Світле – поперечні карбонатні жилки  
  

  
  

Додаток 3-2.7. Зона лущіння  
розсланцьованих тонкозернистих порід  
та розлінзування й меланжування шарів  

грубозернистих порід, у ТФ VIII 

Додаток 3-2.8. Вторинна монокліналь  
в осьовій частині "Дуланкаринського"  

розлому, в ТФ ІХ 
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3.1.4. Первинна епізона  
в нешаруватих (нестратифікованих) середовищах 
 
До первинної епізони в нешаруватих (нестратифікованих) середовищах віднесе-

но товщі вулканогенних порід та тіла інтрузивних порід, які у сферу дислокаційних 
перетворень потрапили безпосередньо після впровадження й охолодження до тем-
ператури, що відповідає епізоні.  

Ця підзона також неоднорідна в літологічному та, відповідно, реологічному від-
ношенні. Дислокаційні перетворення порід у ній в одних випадках здійснюються за 
механізмом крихкого руйнування, а в інших – за кліважним. З урахуванням таких 
варіацій ця частина первинної епізони в нешаруватому середовищі поділена на:  

1) катакластичну (крихку); 
2) кліважну (крихко-пластичну).  

 
3.1.4.1. Катакластична підзона первинної епізони в гранітоїдних середовищах 
Катакластична підзона первинної епізони даного типу розглянута на прикладі 

гранітоїдних середовищ, які містять структури виключно крихких деформацій. Ос-
новними структурними макроформами у ній є крихкі та крихко-в'язкі розломи та 
блоково-брилові утворення.  
Характерною особливістю цієї підзони є відсутність у ній складчастих форм!  
Формування дислокаційних структур та їх парагенезів у катакластичній підзоні 

забезпечується дією таких механізмів:  
1) крихкий відрив та сколювання;  
2) брекчіювання; 
3) катаклаз;  
4) мілонітизація. 
У цій підзоні роль літологічного фактору при дислокаційних перетвореннях се-

редовищ менш впливова, ніж у шаруватих середовищах. Тому структурний пара-
генез цієї підзони на мікро- та мезорівні складений тільки наступними дислокацій-
ними формами:  

1) тектонічні тріщини;  
2) брекчії,  
3) катаклазити;  
4) борошнисті мілоніти та глинки тертя; 
5) крихкі мезосколи та мезовідриви; 
6) жильні тіла та дайки. 
Дислокаційні структури, які проявлені на мікро- та мезорівні, аналогічні тим, що 

розвинені в катагенетичній підзоні. Тому для їх характеристики прийнятна шкала 
тектонофацій катагенетичної підзони первинної епізони (див. табл. 3.2). 
Крихкі розломи. Формально до розломів цього типу відносять одиночні повер-

хні ковзання. Але в реальних геологічних умовах вони мають шов, заповнений 
продуктами глибокого руйнування та стирання порід (борошнисті мілоніти та гли-
нки тертя). Потужність таких швів зазвичай становить перші метри і навіть при ба-
гатокілометрових змішеннях рідко перевищує перший десяток метрів.  
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Подібні розломи не супроводжуються тектонофаціальною зональністю: лише у 
швах таких структуру деформація порід (катаклаз та мілонітизація) відповідають 
ТФ Х, а за межами шва – ТФ І (або якійсь іншій фоновій). 
Є ще одна важлива особливість таких структур: вони – "сухі", тобто не мають 

накладеної гідротермальної рудної мінералізації. Це закриті структури – і для під-
земних вод, і для вуглеводнів. Крім того, нерідко вони виконують роль водотривів. 

Як правило, подібна розломна тектоніка відносно наймолодша в районах, де во-
на розвинена, і порушує відносно наймолодші масиви гранітоїдів та ефузивів.  
Крихко-в'язкі розломи. Такі порушення у середовищах магматичних порід яв-

ляють собою вузькі лінійні зони брекчіювання та катаклазу й мілонітизації порід, 
але, як уже зазначено вище, позбавлені будь-яких складчастих та флексурних форм 
(Дод. 3-3). Ширина таких зон залежить від амплітуди зміщень і коливається від пе-
рших десятків до перших сотень метрів. Ці структури володіють внутрішньою дис-
локаційною зональністю, яка відображається в поступовій зміні по латералі ступе-
нів та інтенсивності механічної дезінтеграції порід. Подібна зональність маркується 
ТФ VII–X. При цьому найвищі тектонофації і відповідні їм структури інтенсивного 
руйнування (мілоніти, катаклазити) припадають на осьовий шов, а відносно міні-
мальні ТФ (VI та нижче) – на структури значно грубішого руйнування (брекчії). 

Такі структури, на відміну від попередніх, сприяють фільтрації вод та вуглеводнів. 
У певних випадках вони мають накладену гідротермальну та рудну мінералізацію.  

Розгляньмо два приклади внутрішньої будови таких розломів, з яких один є гіл-
кою Центрально-Казахстанського розлому, а другий відомий як Західно-
Кайрактинський і проявлений на східному фланзі Мугоджар (казахстанська части-
на Уралу). 

Характерним прикладом морфологічної форми прояву крихко-в'язкого розлому 
є гілка Центрально-Казахстанського розлому, яка являє собою лівий зсув з горизо-
нтальною амплітудою до 6 км. По ньому тектонічно стикуються граніти кизилрай-
ського комплексу (ранньопермські) та товща андезитових туфів калмакаленської 
світи (нижня перм).  

У морфологічному відношенні крихко-в'язкий розлом являє собою зону механі-
чного руйнування (дроблення) порід (рис. 3.71). Потужність відповідної цій струк-
турі зони становить 25 м.  

Вказаний розлом має яскраву зональну будову, яка маркується ТФ VII–Х. При 
цьому ТФ Х охоплює центральний шов, складений мілонітами. У свою чергу ТФ 
ІХ відповідають катаклазити, а ТФ VII–VIII – брекчії (інтенсивно подроблені по-
роди). За межами розлому розвинена хаотична прототектонічна тріщинуватість, яка 
маркується ТФ I–VI.  

Розлом має асиметричну будову: та його частина, що проявлена в гранітах, ши-
рша за розвинену в туфах андезитів. Подібне співвідношення, швидше за все, свід-
чить про те, що граніти за своїми механічними та реологічними властивостями 
більш здатні до механічного руйнування, аніж андезитові туфи, у яких, вірогідно, 
вища межа міцності. Тобто певну роль у формуванні структур даного типу відіграє 
літолого-реологічний фактор. 
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Рис. 3.71. Тектонофаціальна (б) схема типового крихко-в'язкого розлому  
(на прикладі гілки Центрально-Казахстанського розлому).  
1 – туфи андезитів калмакаленської світи (нижня перм);  
2 – ранньопермські граніти кизилрайського комплексу;  
3 – крихко-в'язкий розлом; 4–10 – бали тектонофацій  

(позначені римськими цифрами):  
4 – IV, 5 – V, 6 – VI, 7 – VII, 8 – VIII, 9 – ІХ, 10 – Х 

 
Західно-Кайрактинський розлом знаходиться на східному фланзі Мугоджарсь-

кої структурно-формаційної зони в казахстанській частині Південного Уралу. По-
рушує масив гранітоїдів осокальського комплексу (пізньодевонського віку). На до-
слідженій ділянці цей розлом проявлений в однорідному, гранітоїдному середови-
щі. Морфологічно він являє собою зону, яка складається із декількох смуг дроб-
лення та катаклазу порід, що маркуються ТФ VII–X. Фоновою для цього розлому є 
тектонічна тріщинуватість, що маркується ТФ V–VI, та прототектонічна тріщину-
ватість, що маркується ТФ IV (рис. 3.72).  

Недеформовані граніти за межами розлому зазвичай мають масивну текстуру й 
гіпідіоморфнозернисту структуру. Складені кварцом, плагіоклазом (№ 30–35), ка-
лішпатом (ортоклаз-пертит), біотитом. При цьому кварц у породі представлений 
ксеноморфними субізометричними зернами. Плагіоклаз утворює субпрямокутні, 
іноді таблитчасті зерна. Калішпат розвинений у вигляді таблитчастих зерен. Біотит 
розсіяний у вигляді гніздовидних скупчень та окремих пластинчастих зерен. 
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Рис. 3.72. Геолого-тектонофаціальна схема крихко-в'язкого розлому в пізньодевонських  
біотитових гранітах (Західно-Кайрактинський в Мугоджарах). 1 – фонова тектонічна  

тріщинуватість за межами зони розлому (ТФ ІV); 2, 3 – помірна тріщинуватість в гранітах  
(ТФ V–VI); 4 – брекчієподібні граніти (ТФ VII); 5 – інтенсивно подроблені (брекчії) граніти  

(ТФ VIII); 6 – катаклазити й мілоніти по гранітах (ТФ ІХ та Х).  
 

Внутрішня будова цієї розломної структури відображена нижче на мезо- та мі-
рокрівні в Додатку 3-3. 

 

ДОДАТОК 3-3 
Тектонофації та відповідні їм структури на мезо- та мікрорівні в зоні типового  

крихко-в'язкого розлому в гранітному середовищі (на прикладі  
Західно-Кайрактинського гранітного масиву в Мугоджарах) (див. рис. 3.69) 

 

  
  

Додаток 3-3.1. Прототектонічна фонова 
тріщинуватість у біотитових гранітах, в ТФ IV 

Додаток 3-3.2. Біотитовий граніт  
слабкомікротріщинуватий (під мікроскопом),  
в ТФ IV. Ніколі ||. Ширина поля зору – 4 мм 
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Додаток 3-3.3. Інтенсивнотріщинуватий  
біотитовий граніт, в ТФ VI 

Додаток 3-3.4. Біотитовий граніт  
мікротріщинуватий (під мікроскопом),  
в ТФ VІ. Ніколі ||. Поле зору – 4 мм 

  

  
  

Додаток 3-3.5. Подрібнений  
(брекчієподібний) біотитовий граніт,  

в ТФ VII 

Додаток 3-3.6. Біотитовий граніт з ознаками  
мікрокатаклазу (під мікроскопом), в ТФ VII.  

Ніколі ||. Ширина поля зору – 4 мм 
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Додаток 3-3.7. Брекчійований  
та катаклазований біотитовий граніт,  

в ТФ VIII 

Додаток 3-3.8. Катаклазований та навіть  
частково міолонітизований біотитовий  
граніт (під мікроскопом), в ТФ VIII.  
Ніколі ||. Ширина поля зору – 4 мм 

 

3.1.4.2. Кліважна підзона первинної епізони  
в нешаруватих вулканогенних середовищах 
Кліважна підзона в нешаруватих вулканогенних середовищах первинної епізони 

представлена субв'язкими розломами, основним елементом яких є крихкий, але 
водночас наближений до пластичного кліваж зсувної течії. Одним із прикладів про-
яву подібної тектоніки є серія субв'язких розломів на ділянці, де вони порушують 
зеленокам'янозмінені, практично нешаруваті базальти мугоджарської серії (ранній–
середній девон) в Західно-Мугоджарській (Магнітогорській) шовній зоні, в Муго-
джарах (казахстанська частина Південного Уралу), в районі родовища золота Юві-
лейне (рис. 3.73). Відповідно, ця серія цікава тим, що вона – золотоносна. 

Зазначені базальтоїди на цій ділянці дислокаційно перероблені в діапазоні 
ТФ IV–Х. Разом із ними в сферу такої переробки залучені середньодевонські ост-
роводужні середньо-кислі вулкано-плутонічні утворення та частково осадові поро-
ди (міліашинська товща), а також фамен-каменовугільно-нижньопермські відклади 
неоавтохтону континентальної стадії. Усі ці відклади на західному фланзі зони пе-
рекриваються чохлом осадових порід крейдяно-палеогенової платформи. 

Ця підзона за реологічними механізмами дислокаційних перетворень порід пев-
ною мірою подібна до мезозони, тому що несе однакові з нею структури – кліваж 
зсувної течії. Але разом з тим ці підзони різняться між собою: такий кліваж у мезо-
зоні в таких самих породних середовищах обов'язково супроводжений синдефор-
маційними мінеральними змінами зеленосланцьової фації, а в епізоні такі самі по-
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роди подібних мінеральних змін практично до ТФ VIII не несуть. Детальні петрог-
рафічні дослідження показали, що прояву кліважної течії в базальтах сприяла наяв-
ність у них продуктів додеформаційного зеленокам'яного переродження, які в цьо-
му випадку представлені розсіяними в породі хлоритом, кальцитом, епідотом, лей-
коксеноподібною речовиною, зазвичай рівноважними для дислокаційних структур 
мезозони (Дод. 3-4). Отже, є підстави вважати, що присутність цих мінералів де-
якою мірою знижувала поріг текучості базальтів і сприяла появі кліважу течії.  

На мікрорівні структурний парагенез цієї підзони представлений:  
1) крихкою тектонічною та крихкою прототектонічною тріщинуватістю в ТФ І–ІV; 
2) крихким кліважем зсувної течії в ТФ V–VII; 
3) сланцюватоподібним кліважем в ТФ VIII–Х, який супроводжується мілоні-

тизацією та низькотемпературними мінеральними змінами (гідрослюди тощо). 
На мезорівні найважливішими дислокаційними формами у цій підзоні є струк-

тури тектонічного розлінзування, а на макрорівні – субв'язкі розломи та створені 
ними шовні зони. 

Дислокаційна тектоніка ділянки, на прикладі якої розглядаються особливості 
кліважної, субв'язкорозломної тектоніки в первинній епізоні, створена як мінімум 
чотирма різновіковими фазами тектонічних дислокацій. Перша, найбільш рання, – 
середньо- та пізньодевонська фаза – представлена кліважними субв'язкими розло-
мами, про які йдеться вище. При цьому розломи цієї фази порушують тільки океа-
нічні базальтоїди мугоджарської серії (нижній – середній девон) та середньо–
верхньодевонські вулканогенно-плутонічні утворення і перекриваються чохлом 
кам'яновугільно-пермських моласових відкладів (неоавтохтон). 

Розломи другої і третьої фаз залежно від літологічних особливостей середовищ 
представлені субв'язкими або крихко-в'язкими реологічними типами. Вони пору-
шують і неоавтохтон.  

Нарешті, розломи четвертої фази належать до числа крихких. Вони порушують 
всі, в тому числі крейдово-палеогенові, платформні відклади. 

Розломи перших двох фаз згуртовані в дві потужні смуги – шовну зону субме-
ридіонального простягання: Західно-Мугоджарську (на рис. 3.73 ліворуч) та Шул-
дак-Минжашарську (на рис. 3.73 праворуч). Перша зона трасує границю між Захід-
но-Мугоджарським та Передмугоджарським мегаблоками, а друга підкреслює вну-
трішню тектонічну неоднорідність Західно-Мугоджарського мегаблоку. 

Дана зона в базальтоїдному середовищі на зазначеній ділянці, як свідчать ре-
зультати авторських досліджень [13], в плані має деревоподібну (гіллясту) форму, 
яка складається із більш-менш лінійного "стовбура" (Головний розлом) субмериді-
онального простягання та системи гілок – розломів більш високих порядків, що 
зчленовуються з Головним розломом під гострими кутами. Рівень дислокаційних 
перетворень порід у зоні Головного розлому відповідає ТФ VIII–X, а в зазначених 
гілках найчастіше не перевищує ТФ VIII. При цьому Головний розлом по суті є 
зоною меланжу, яка складається із інтенсивно розкліважованої базальтоїдної маси 
та затертих у ній лінзовидних тіл карбонатних та кременистих порід. 

Ширина Західно-Мугоджарської шовної зони (Головний розлом) з усіма гілками 
коливається від одного до п'яти кілометрів. 
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Рис. 3.73. Тектонофаціальна схема Західно-Мугоджарської шовної зони в районі родовища  
золота Ювілейне (виділене на схемі чорними кружечками). 1–8 – ТФ розломів першої  

та другої фаз: І–ІІ (1), III– V (2), V (3), VI (4), VII (5), VIII (6), IX (7), X (8);  
9–10 – ТФ крихко-в'язких розломів: V–VI (9), VII–VIII (10); 11 – слабкодеформовані  
гранітоїди (ТФ I–IV); 12 – тектонічні лінзи кременистих порід (а) та середньо-кислих  

субвулканічних порід (б); 13 – тектонічний меланж; 14 – крихкі розломи заключної фази;  
15 – прояви й родовища золота (а) та золота з міддю й поліметалами 
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В кінематичному відношенні ця зона являє собою веретеноподібний правий 
зсув, у межах якого падіння площинних елементів багаторазово змінюється від 80º 
на схід до такого ж падіння на захід. Цікаво, що такі ж варіації падіння проявля-
ються і в гілках. 

Нижче на прикладі субв'язкого Головного розлому показана характерна для 
структур подібного типу тектонофаціальна зональність у базальтоїдному середо-
вищі на мікро- та мезорівні (Дод. 3-4). Предметом дослідження стали базальти му-
годжарської серії, які зберігають за межами розломів наслідки автометасоматичних 
зеленокам'яних змін.  

Вказані базальти в такій ситуації мають масивну, атакситову текстуру, гломеро-
порфірову структуру, зумовлену дрібними вкрапленнями лейст плагіоклазу й хло-
ритизованого клинопіроксену. В незначній кількості ця порода містить мигдалини 
хлориту (Ng – Np = 0,004), кальциту, рідше епідоту (зазвичай з хлоритом і кальци-
том). Структура основної маси інтерсертальна. Ця маса добре розкристалізована й 
складається з безсистемно розташованих видовжених лейст альбітизованого плагі-
оклазу розміром від 0,1 мм до 0,3 мм. В інтерстиціях лейст концентруються проду-
кти девітрифікації вулканічного скла: хлорит, епідот, кальцит, рудні мінерали, лей-
коксеноподібна речовина (мікромаса, що під мікроскопом не реагує на світло).  

Головними складовими структурного парагенезу розломів зазначеного типу на 
мезорівні є: 

1) крихкий кліваж зсувної течії;  
2) структури мезорозлінзування (тектонічний меланж); 
3) хаотизована крихка тріщинуватість за межами розломів; 
4) дзеркала ковзання; 
5) продукти лейкоксенізацїї породи. 
Крім того, у складі цього парагенезу впритул до ТФ VIII відсутні синдеформа-

ційні мінеральні утворення, і тільки в ТФ IХ–Х з'являються структури мікроруйну-
вання та лейкоксенізації порід.  
Тектонофації ІІІ–IV. Це фонові для в'язких розломів тектонофації. Вони запов-

нюють міжрозломне середовище. На мезорівні їм відповідає хаотизована тріщину-
ватість, яка поділяє породи на блочки розміром від 15–20 см до 50–60 см (див. 
Дод. 3-4.1). Форма блочків багатогранна, довільна. На поверхнях окремих таких 
мезотіл фіксуються дзеркала ковзання. Однак жодної стійкої тенденції в орієнту-
ванні цих дзеркал немає. Швидше за все, вони відображають кінематику хаотизо-
ваного руху блочкової маси за межами субв'язкого розлому. Очевидно, на характер 
орієнтування цих тріщин впливала наявність прототектоніки та невитриманість 
складу базальтів по латералі.  

Породи на мікрорівні ніяких накладених, пов'язаних з деформацією мінеральних 
та структурно-текстурних змін не несуть. 
Тектонофація V. Розвинений крайньо грубий (ембріональний) кліваж. Габітус 

мікролітонів груболінзоподібний (Дод. 3-4.4, 3-4.5). Гострий кут між поверхнями 
кліважу – до 30º. На мікрорівні ніяких суттєвих змін немає. 
Тектонофація VI. Грубий кліваж. Мікролітони мають груболінзовидний габі-

тус (Дод. 3-4.6). Їхня товщина – до 8 см. Гострий кут між спряженими поверхнями 
кліважу – до 25º. На мікрорівні ніяких суттєвих змін порід також немає (Дод. 3-4.7). 
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Тектонофація VIІ. Кліваж помірний. Мікролітони мають лінзовидний габітус 
(Дод. 3-4.6). Їхня товщина – до 3 см. Гострий кут між поверхнями кліважу – до 20 º. 
На мікрорівні помітні нитковидні лінійні мікророзриви й навіть деяка переорієнта-
ція лейст плагіоклазу. Порода набуває рис мікролінзовидно-комірчаної текстури. 
При цьому більшість крихких мікророзривів має дуже тонкий (під мікроскопом 
помітний за дуже великого збільшення) мікрошов, заповнений лейкоксеноподібним 
тонкодисперсним матеріалом, що не реагує на світло, та мікролускатим агрегатом 
хлориту (див. Дод. 3-4.7). 
Тектонофація VIII. Кліваж інтенсивний. Морфологічно виражений лінзовидно-

пластинчастою формою мікролітонів (Дод. 3-4.8). Товщина останніх – до 1,5 см. 
Гострий кут між поверхнями кліважу – до 15 º. На мікрорівні порода являє собою 
тектоніт, текстура якого мікролінзовидна, а структура зберігається інтерсертальна, 
але з рисами катакластичної. Лінзовидність і катакластичність зумовлені розвитком 
лінзовидної мережі мікророзривів з параметрами комірок від 0,1 × 0,7 до 0,4 мм 
(Дод. 3-4.9). Шви таких мікророзривів заповнені тонкодисперсною лейкоксенопо-
дібною речовиною (на фотографіях вона має чорний колір). Крім того, лінзовид-
ність породи підсилюється розплющенням первинних мікрогнізд кальциту та тон-
колускатого хлориту. 
Тектонофація ІХ. Кліваж дуже інтенсивний (Дод. 3-4.10). Товщина мікроліто-

нів становить десяті частки сантиметрів. Габітус мікролітонів – тонколінзовидно-
пластинчастий (Дод. 3-4.11). Текстура породи – лінзовидно-смугаста, структура – 
реліктова інтерсертальна, накладена катакластична, ділянками (які охоплюють до 
20 % об'єму породи) мікролепідобластова. Такі текстура й структура, як і в попере-
дньому випадку, зумовлені розвитком густої мережі майже паралельних швів мік-
ророзривів, заповнених тонкодисперсною лейкоксеноподібною масою, а також ка-
льцитом, тонколускатим хлоритом. Останній представлений як перерозподілений із 
породи, так і новоутвореннями. Присутність хлориту засвідчує деяке збільшення 
його кількості в породі (до 1–1,5 % від загального об'єму породи). 

Потужність швів зазначених мікророзривів коливається від тисячних до перших 
сотенних міліметрів. 
Тектонофація Х. Кліваж фактично переходить у сланцюватість (Дод. 3-4.12). 

Текстура породи – тонколистувата. Товщина мікролітонів при цьому не перевищує 
перші міліметри. Гострий кут між кліважними (сланцюватими) поверхнями коли-
вається в діапазоні 0–5º. На мікрорівні текстура мікросмугаста, наближена до слан-
цюватої. Структура комбінована – катакластична-мікролепідобластова (Дод. 3-4.13). 
Місцями зберігається реліктова інтерсертальна. Зазначені текстурно-структурі пе-
ретворення, як і в попередній тектонофації, зумовлені розвитком густої мережі су-
бпаралельних мікророзривів, заповнених тонкодисперсною лейкоксеноподібною 
речовиною та мобілізованими і новоутвореними хлоритом, епідотом, кальцитом. 
Кількість новоутворених у породі продуктів мікроруйнування, лейкоксенізації та 
мінеральних новоутворень перевищує 50 % об'єму породи. 

Присутність новоутворених мінералів у деформованих базальтах та зростання їх 
кількості в ТФ ІХ–Х свідчать про те, що навіть в епізоні, тобто в РТ-умовах, явно 
нижчих формального порогу метаморфічних реакцій, при дуже великих деформаці-
ях активізуються динамометаморфічні процеси. 
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ДОДАТОК 3-4 
Субв'язкий розлом із типовою тектонофаціальною зональністю на мезо-  

та мікрорівні в середовищі зеленокам'янозмінених базальтів мугоджарської 
серії (D1-2mg) в горах Мугоджари на Південному Уралі (Казахстан) 

 

 
 

Додаток 3-4.1. Хаотизована крихка тріщинуватість у базальтах, в ТФ IV  
(за межами субв'язкого розлому) 

  

  
  

Додаток 3-4.2. Крайньо грубий  
(ембріональний) кліваж у базальтах, в ТФ V 

Додаток 3-4.3. Базальт, зовсім не задієний  
у дислокаційній переробці на макрорівні  

(під мікроскопом), в ТФ V. Ніколі ||.  
Ширина поля зору – 1,2 мм 



 149

  
  

Додаток 3-4.4. Грубий кліваж у базальтах, 
ТФ VІ 

Додаток 3-4.5. Базальт, практично  
не задієний у дислокаційній переробці  

на мікрорівні, в ТФ VІ. Ніколі ||.  
Ширина поля зору – 1,2 мм 

  

  
  

Додаток 3-4.6. Помірний кліваж  
у базальтах, в ТФ VІІ 

Додаток 3-4.7. Дуже слабко дислокаційно  
перероблений базальт на мікрорівні  

(під мікроскопом), в ТФ VІІ. Ніколі ||.  
Ширина поля зору – 1,2 мм 
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Додаток 3-4.8. Сильний кліваж у базальтах, 
в ТФ VІІІ 

Додаток 3-4.9. Частково дислокаційно  
перероблений базальт на мікрорівні  

(під мікроскопом), в ТФ VІІІ. Ніколі ||.  
Ширина поля зору – 1,2 мм 

  

  
  

Додаток 3-4.10. Інтенсивний кліваж  
у базальтах, в ТФ ІХ 

Додаток 3-4.11. Дислокаційно перероблений  
на мікрорівні базальт, в ТФ ІХ. Ніколі ||.  

Ширина поля зору – 1,2 мм 
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Додаток 3-4.12. Крайньо інтенсивний  
(сланцеподібний) кліваж у базальтах, в ТФ Х 

Додаток 3-4.13. Сильно  
мікродислокаційно перероблений  

та мінерально змінений на мікрорівні  
базальт (під мікроскопом), в ТФ Х, Ніколі ||.  

Ширина поля зору – 1,2 мм 
 
 

3.2. ВТОРИННА ЕПІЗОНА 
 

До вторинної епізони віднесені охолоджені до температур, що нижче кінема-
тичного порогу метаморфічних реакцій, частини земної кори, в межах яких епізо-
нальні дислокаційні структури накладаються на раніше сформовані дислокаційні 
структури мезозони та катазони.  

Окрім того, до числа вторинноепізональних утворень умовно віднесено прото-
тектонічні структури, що формуються на завершальній стадії остигання інтрузив-
них тіл.  

Формування структур вторинної епізони в різних ситуаціях зумовлено впливом 
або локальних, або регіональних та навіть планетарних чинників. У зв'язку з цим 
вона поділена на:  

1) екзогенну (гіпергенну);  
2) прототектонічну; 
3) ендогенну; 
4) планетарну в режимі ротаційної тектоніки. 
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3.2.1. Екзогенна підзона вторинної епізони 
 
Екзогенна (гіпергенна) підзона вторинної епізони охоплює частини земної кори, 

що стикаються з атмосферою та гідросферою.  
Дислокаційні перетворення в її межах найчастіше мають локальний характер і 

зумовлені місцевими факторами – розвантаженням породних масивів від напру-
жень та розкриттям їх ерозією; фізичним і хімічним вивітрюванням, а в деяких ви-
падках і закарстуванням. При цьому важливу роль у цієї підзоні відіграє гравіта-
ційна нестійкість вивітрених та механічно ослаблених чи зруйнованих порід на 
схилах та в провальних структурах. 

Механізми дислокаційних перетворень порід у екзогенній підзоні вторинної  
епізони:  

1) крихкий і пухкий відрив та сколювання; 
2) механічне розсланцювання (як дуже локальне явище); 
3) зсувне переміщення породних мас на схилах;  
4) вигин (у дуже незначних масштабах). 
Частина перерахованих структурних форм є предметом спеціальних геоморфо-

логічних та інженерно-геологічних досліджень. Тому в даній роботі їхні особливо-
сті розглянуто в загальних рисах. 

Зазначені механізми забезпечують формування структурно-гіпергенного пара-
генезу, найбільш характерними складовими якого є: 

1) екзогенна тріщинуватість; 
2) поверхнево-гравітаційні структурні форми. 
Екзогенна тріщинуватість. Виникнення такої тріщинуватості зумовлене гіпер-

генними факторами, і тому вона не багата на генетичні типи. Зокрема, для неї хара-
ктерні такі типи тріщинуватості: 

1) фізичного вивітрювання;  
2) поверхневопов'язані. 
Тріщинуватість фізичного вивітрювання утворюються внаслідок періодичного 

об'ємного розширення та стиснення гірських порід через добові та річні коливання 
температури. Особливе місце серед них посідають тріщини лущіння (десквамації), 
які поділяють породи на лінзоподібні й навіть кульоподібні блочки, що нагадують 
конгломерати (рис. 3.74, рис. 3.75). Це типові тріщини відриву, і ця особливість ві-
дрізняє їх від крихкого кліважу, який створюється тектонічним сколюванням.  

Поверхневопов'язана тріщинуватість. Формується в розкритих ерозією ске-
льних гірських породах як реакція цих порід на розвантаження від напружень. 
Морфологічно складається із системи субпаралельних тріщин відриву, які орієнто-
вані паралельно розкритій поверхні (рис. 3.76). Залежно від орієнтування такої по-
верхні тріщинуватість може бути горизонтальною, нахиленою та вертикальною. 
Глибина її розповсюдження не перевищує десяти метрів. 

Відстань між тріщинами коливається від перших сантиметрів до перших метрів. 
Інтенсивні її форми прояву іноді хибно сприймаються як кліваж. 
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Рис. 3.74. Згладжені й округлені вивітрюванням та десквамацією  
блочки (псевдовалуни) гранітоїдних порід на Українському щиті,  

в борту долини річки Гірський Тікич на околиці м. Тальне 
 

 
 

Рис. 3.75. "Валун" як продукт десквамації блочка гранітоїдних порід  
на Українському щиті, в борту долини річки Гірський Тікич на околиці м. Тальне 
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Рис. 3.76. Горизонтальнозалягаючі поверхневопов'язані тріщини та крутопадаючі тріщини –  
вірогідно, іншого походження – в неоархейських гранітогнейсах на Середньому Побужжі  

(Український щит) 
 

Тріщинуватість даного типу не супроводжується будь-якими мінеральними та 
структурно-текстурними змінами порід.  

Поверхневопов'язані тріщини звичайні й для керна глибоких свердловин. Так, у 
керні надглибокої Криворізької свердловини, що піднятий з глибини більше 4 км, 
подібні тріщини орієнтовані перпендикулярно чи під кутом до осі керна і поділя-
ють цей керн на субпаралельні плашки. 
Поверхнево-гравітаційні структурні форми. До числа таких форм належать: 
1) сельові нагромадження; 
2) каменепадні нагромадження; 
3) обвальні структури;  
4) структури просідання; 
5) зсуви. 
Сельові нагромадження. Такі утворення є похідними водо- та грязе-кам'яних по-

токів (араб. "сель" – "бурхливий потік") на суходолі. Потоки цього типу рухаються 
з великою (до декількох і навіть 20–30 км/год) швидкістю. В їхній фронтальній час-
тині концентрується твердий матеріал, що надає їм додаткової руйнівної сили. При 
звільненні селевих потоків від води (це відбувається при зупинці перед певними 
перешкодами чи при виході на рівнинні ділянки, де різко знижується швидкість 
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течії) утворюються селеві тіла, які нагадують конусоподібні делювіальні шлейфи, 
але відрізняються від них за складом. Зокрема, вони являють собою несортований 
матеріал із переважанням в одному випадку валунів, брил, жорстви, а в другому – 
глин та піску. Утворення подібного типу ще називаються мікститами континен-
тального походження. Як правило, вони не мають ніякої шаруватості, за винятком 
випадків, коли частково перемиті водою й перевідкладені. Їхня потужність може 
досягати десятків і навіть сотень метрів. 
Лахари. Такі утворення формуються на схилах вулканів і за умовами та механіз-

мами близькі до опливних, зсувно-потокових, а в деяких випадках і селевих струк-
тур. Відрізняються від останніх лише тим, що утворюються за рахунок залучення у 
сферу гравітаційної течії водонасиченого пухкого вулканічного матеріалу. 
Каменепадні нагромадження. Являють собою скупчення продуктів фізичного 

вивітрювання, відриву, механічного руйнування порід та переміщення їх під дією 
гравітації на схилах у вигляді дезінтегрованої твердої маси. Проявлені вони на ді-
лянках із розчленованим рельєфом, найчастіше в гірських районах. 
Обвальні нагромадження. Являють собою переміщені по схилах дезінтегровані 

землисті маси. Їх формування відбувається шляхом відриву та руху цих мас. 
Структури просідання. Структури цього типу найчастіше утворюються при за-

карстуванні вапнякових та гіпсових товщ. Вони являють собою блюдце- чи виро-
подібні утворення, що формуються замкнутими в плані тріщинами відриву висо-
тою в десятки і навіть сотні метрів та з відносно рівним дном. Розміри таких депре-
сивних структур коливаються по латералі від перших до сотень кілометрів. Зокре-
ма, одне з найбільших таких утворень – Лівонське польє на Балканах – досягає 
площі 379,3 км2.  
Зсуви. Такі утворення – як явище – являють собою більш-менш монолітні (бло-

кові) переміщення частин схилів (рис. 3.77). Найчастіше у їхню сферу потрапляють 
землисті або вивітрені чи закарстовані породи. Вони складаються з:  

1) тріщин відриву; 
2) стінки відриву;  
3) ложа зсуву;  
4) горизонту обводнених глинистих чи мергелістих порід;  
5) зсувного тіла.  
Тріщини відриву, як правило, падають круто або трохи нахилені в бік падіння 

схилу.  
Стінка відриву – це крута або вгнута в бік падіння схилу поверхня.  
Ложе зсуву, або поверхня ковзання, – вирівняна поверхня, яка найчастіше дуже 

плавно з'єднується зі стінкою відриву. Зазвичай таке ложе збігається з поверхнею 
шарів зволожених глин, глинистих сланців і мергелів та інших порід, які відіграють 
роль своєрідного мастила.  
Зсувні тіла за формою поділяються на терасоподібні й циркоподібні. Для пер-

ших характерні відносно рівні поверхні, з яких верхня нахилена в бік поверхні ков-
зання і нагадує терасу, а друга падає паралельно схилу. У свою чергу, циркоподібні 
зсувні тіла відрізняються ввігнутою верхньою поверхнею, яка в плані справді нага-
дує амфітеатр.  
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Рис. 3.77. Зсув та його складові: 1 – землисті (чи їм подібні) породи непорушеної частини;  
2 – тріщини відриву; 3 – стінка відриву; 4 – поверхня зсуву; 5 – ложе зсуву, що збігається  
з горизонтом відносно пластичних порід (глинистих, обводнених мергелістих тощо);  
6 – зсувні тіла; 7 – відносно жорсткий субстрат, на поверхні якого здійснюється зсув.  

Стрілками показано напрямок зміщення зсувних тіл 
 

На форму зсувних тіл впливає швидкість їх руху по схилах, яка, як свідчать числен-
ні дані, може коливатися від десятих часток до сотень метрів на рік. Швидкість може 
бути перемінною, більше того, різні частини зсувного тіла можуть рухатися з різною 
швидкістю, до того ж не на однакову відстань. Усе це призводить до ускладнення зсу-
вних тіл додатковими поверхнями відриву, тобто до розпаду на дрібніші зсувні тіла.  

Зсувні тіла можуть досягати ширини до перших кілометрів, а довжини до десят-
ків кілометрів при об'ємі до сотень мільйонів кубічних метрів. Подібні за розмахом 
утворення, наприклад, мають місце на південному схилі Туранської плити в Серед-
ній Азії, на Кавказі і в Криму.  

Тіла цього типу поділяються на прості, якщо вони утворилися за один акт зсув-
ного процесу, і складні, якщо вони сформувалися за багаторазового відновлення 
такого процесу. У другому випадку вони утворюють каскади терас, часто не пара-
лельні і ускладнені місцевими зсувами, внутрішньозсувними розмивами та іншими 
трансформаціями.  

Зсувні структури й відповідні їм поля в Україні розвинені у всіх гірських маси-
вах (Карпати, гірський Крим), на схилах великих річок. Наймасштабніше в Україні 
вони проявлені вздовж берегової лінії Криму. 

 
3.2.2. Прототектонічна підзона вторинної епізони 

 
До прототектонічної підзони вторинної епізони віднесено інтрузивні тіла та маси-

ви кристалічних порід, які зазнали контракційної деформації внаслідок остигання до 
температури, що відповідає епізоні. Виділяють два типи прототектонічних структур: 
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1) твердої фази в інтрузивних тілах; 
2) регіональний. 
Прототектоніка твердої фази в інтрузивних тілах. Основні діагностичні 

ознаки і типи такої тектоніки були визначені ще в 30–40-х рр. минулого століття 
Г. Клоосом та його послідовниками (Б. Зандер, Е. Клоос, Р. Бекке, Р. Болк, Р. Делі, 
Ф. Зюсс, О. О. Полканов, М. О. Єлисєєв, Г. Д. Ажгірей [1], О. Є. Михайлов [15] та 
інші) і фактично без суттєвих змін збереглися до теперішнього часу.  

Прототектоніка твердої фази охолоджених інтрузивних тіл виражена у розвитку 
контракційної тріщинуватості (рис. 3.78). Її прояв є прямим наслідком теплового 
стиснення – зменшення об'єму інтрузивних тіл при їх охолодженні до температури 
вмісних порід. 

 

 
 

Рис. 3.78. Схема розповсюдження крутопадаючих прототектонічних тріщин та невеличких  
крихких розломів у пермському гранітному масиві Бектауата в Північному Прибалхашші  

(Казахстан), за даними аерофотозйомки (з книги О. Є. Михайлова [15]): 1 – прототектонічні  
тріщини радіальні, концентричні та діагональні; 2 – розломи-тріщини; 3 – пізньокарбонові  

дайки та дрібні інтрузивні тіла; 4 – роговики в екзоконтакті 
 

Контракційні тріщини в інтрузивних тілах з'являються на тій стадії їх остигання, 
на якій вони набувають крихко-пружних властивостей. Вірогідно, ця стадія почи-
нається при температурах нижче 300–400 ºС. Охолодження таких тіл відбувається 
поступово зверху донизу і по латералі від контактів до центру, при цьому по верти-
калі воно здійснюється швидше, ніж по горизонталі. Внаслідок такої теплової ди-
наміки утворюється структурно-прототектонічний парагенез, який складається із 
таких за орієнтуванням тріщин:  
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1) поздовжніх (концентричних);  
2) радіальних;  
3) діагональних (поперечних); 
4) субгоризонтальних,  

а також із жильних тіл аплітів та пегматоїдів.  
Поздовжні тріщини орієнтовані субпаралельно контакту й описують його за па-

дінням та за вертикаллю.  
Радіальні тріщини – більш-менш перпендикулярні до контакту і падають, як 

правило, круто.  
Діагональні тріщини також падають круто, але перетинають контакти під дові-

льними (найчастіше гострими) кутами.  
Субгоризонтальні тріщини "розрізають" тіло на пластоподібні блоки (рис. 3.79), 

і за це їх ще називають пластовими. 
 

 
 

Рис. 3.79. Горизонтальна прототектонічна тріщинуватість і розвинена по ній матрацеподібна  
подільність у центральній частині масиву Бектауата (див. попередній рисунок) 

 
Жильні тіла пегматоїдів та аплітів заліковують тріщини всіх перерахованих 

типів і нерідко утворюють горизонтальні або вертикальні каскади. В деяких випад-
ках вони з'єднуються перемичками. 

Певні корективи в динаміку теплового стиснення інтрузивних тіл вносить інтру-
зивна багатофазність. Вона може підсилювати на деякий час розігрів інтрузивного 
масиву, а отже, і гальмувати остигання певних його частин. Подібне "втручання" 
призводить до формування двох і більше генерацій прототектонічних тріщин і, крім 
того, часто надає цим тріщинам складної, комбінованої за орієнтуванням, конфігура-
ції. Наприклад, для деяких багатофазних масивів гранітоїдів характерним є розвиток 
різноманітних сполучень прототектонічних тріщин, в тому числі таких, як "сфери" 
різних типів і розмірів, які обмежуються пакетами поперечних тріщин, тощо. Зокре-
ма, в Центральному Казахстані один із авторів цієї роботи спостерігав у пермських 
гранітоїдних масивах майже фантастичні фігури, створені прототектонічними тріщи-
нами декількох генерацій типу "капустяного качана", "вафельного пирога". 
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Цікаво й те, що на ділянках подібного розігріву розвинені гігантозернисті та 
порфіровидні різновиди інтрузивних порід. 
Тріщини даного типу не супроводжуються жодними мінеральними та мікро-

структурними змінами порід! Треба зазначити, що численні спроби заміряти оріє-
нтування оптичної осі кварцу біля цих тріщин у гранітах в шліфах на федоровсько-
му столику довели відсутність будь-якої впорядкованості цих осей на орієнтирних 
діаграмах. Така специфіка подібних тріщин засвідчує, що формувалися вони в умо-
вах крихко-пружного середовища без втручання пластичних деформацій.  

Зазначені системи тріщин традиційно "прив'язуються" до смугастих та анізотро-
пних структур прототектоніки рідинної фази. Зокрема, Г. Клоос поділяв ці тріщини 
на: 1) поперечні (Q-тріщини); 2) поздовжні (S-тріщини); 3) пластові (L-тріщини) та 
4) діагональні (D-тріщини) (рис. 3.80). При цьому до Q-тріщин він відносив розри-
ви, орієнтовані нормально до поверхонь течії та лінійності (довгої осі орієнтованих 
зерен та інших мікротіл). У свою чергу, за S-тріщини він брав вертикальні та кру-
топадаючі тріщини, паралельні площинним (ab) елементам структур течії. Нарешті, 
до L-тріщин віднесено горизонтальні та пологопадаючі розриви, розвинені у верх-
ній частині масиву. 

 

 
 

Рис. 3.80. Орієнтування тріщин (довгі лінії) та дайок аплітів, що їх заліковують  
(темні та чорні смужки), відносно структур магматичної течії (коротка штрихівка)  

в апікальній частині інтрузивного масиву (за Г. Клоосом, (1925 р.)) 
 

Класифікація прототектонічних тріщин у трактуванні вище згаданого дослідни-
ка певною мірою стосується лише тих інтрузивних тіл, які справді мають прототек-
тоніку рідинної фази. Але якщо взяти до уваги той факт, що подібна прототектоніка 
часто відсутня в багатьох гранітоїдних тілах, то зв'язок між цими "тектоніками" 
(у розумінні Г. Клооса) у деяких випадках буває фактично тільки просторовий.  

Частину прототектонічних тріщин часто заліковують тіла жильної фази та пег-
матитів. При цьому апліти утворюють цілі каскади горизонтально- та вертикально-
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орієнтованих тіл, що нерідко з'єднані перемичками. Кожне з таких тіл використовує 
один із напрямків орієнтування прототектонічних тріщин. 

Регіональна прототектоніка. Така тектоніка зазвичай представлена різноорієн-
тованою крихкою тріщинуватістю. Вона, як правило, проявлена на значних ділян-
ках й просторово не прив'язана до інтрузивних масивів. Найчастіше ця тріщинува-
тість розвинена на древніх щитах та епігеосинклінальних орогенах, які зі сфери ви-
соких ізотерм (мезозона чи катазона) при блокових підняттях та ерозії були виве-
дені у сферу низьких ізотерм (епізона). Тріщинуватість даного типу часто майже 
згідно накладається на тектонічну сланцюватість, гнейсуватість, смугастість мета-
морфічних порід, і тому її поверхні нагадують кліваж односистемного сколювання 
(рис. 3.81). Але по цих поверхнях не фіксується будь-яких вторинних мікрозмі-
щень, і вони не супроводжуються будь-якими вторинними мінерально-текстурними 
змінами порід. За це тріщинуватість даного типу ще називають "сухим" кліважем. 

 

 
 

Рис. 3.81. Регіональна прототектонічна кліважеподібна тріщинуватість,  
що накладена на сланцюватість та смугастість мігматит-гранітів побузького комплексу  

на Середньому Побужжі (біля річки Синюхи) 
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3.2.3. Ендогенна вторинна епізона 
 
Ендогенна вторинна епізона охоплює ділянки охолодженої на значні глибини зе-

мної кори. Такий термальний стан останньої відповідає режиму кратонізації, за яким 
різко звужуються ареали прояву магматизму (представлений лише окремими маси-
вами або обмежується формуванням дайкових полів та пасм). Як наслідок цього зем-
на кора, та й літосфера в цілому, стає практично однорідною в реологічному відно-
шенні – жорстким, крихко-пружним мегатілом. Поля напружень набувають регуляр-
ного характеру. В подібному режимі відбуваються відносно високошвидкісні дефор-
мації, й земна кора на тектонічно активних (рухливих) ділянках стає сейсмічно акти-
вною. Деформації при цьому (за незначними винятками) носять крихкий характер.  

Дислокаційна тектоніка у вторинній епізоні завжди постскладчаста (епігеосинклі-
нальна та епіплатформна), постметаморфічна та навіть постлітогенетична. У її режимі 
відбуваються рифтогенез, епігеосинклінальний та епіплатформний орогенез, форму-
вання щитів платформ, мікроконтинентів, терейнів тощо. Є підстави вважати, що вто-
ринноепізональний режим літосфери найбільш сприятливий для прояву плитної текто-
ніки, а також тектонічної чи тектоно-магматичної активізації будь-якого типу.  

Тому відповідні цій умові дислокаційні структури у регіонах зазначених типів 
завжди відносно наймолодші й порушують усе, накладаючись і на катазональні, й 
на мезозональні, навіть на деякі первинноепізональні дислокаційні утворення. При 
цьому в останньому випадку вони поводять себе нестандартно: відповідні їм дис-
локаційні структури набувають крихкого характеру навіть у чохлі осадових порід, 
що не пройшли повний літогенез. 

Вказані особливості й характер ендогенної вторинноепізональної тектоніки, ві-
рогідно, зумовлені остиганням земної кори та відносно великою (у геологічному 
вимірі часу) швидкістю деформацій у земній корі на завершальних етапах розвитку. 
Вплив шаруватої будови осадових товщ на характер деформації в подібних умовах 
ніби нейтралізується такою швидкістю. Прикладом подібного "ігнорування" на те-
риторії України є неоген-четвертинна блоково-брилова тектоніка Карпат, гірського 
Криму, а в ширшому тектонічному плані – Альпійські гірські споруди світу.  

У цій підзоні епізони провідним механізмом дислокаційних перетворень геоло-
гічних середовищ є їхнє механічне руйнування на усіх рівнях масштабності. У не-
значних обсягах має місце вторинний вигин сланцюватих та розкліважованих тіл. 
Структурний парагенез ендогенної частини вторинної епізони на мікро- та 

мезорівні представлений:  
1) крихкими тріщинами відриву та сколювання;  
2) лінійністю (дзеркалами ковзання, штрихами ковзання, борознами);  
3) тектонічними брекчіями, катаклазитами, мілонітами, глинками тертя;  
4) структурами крихкого будинажу та розлінзування;  
5) плойчастістю; 
6) механічною сланцюватістю метасоматитів; 

на макрорівні:  
7) зонами хаотизованої мезотріщинуватості; 
8) зонами сколювання;  
9) крихкими та крихко-в'язкими розломами. 
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Перші чотири типи структур за морфологічними особливостями аналогічні 
подібним утворенням, що розвинені в катагенетичній підзоні первинної епізони. 
Тому не зупинятимемося на їх розгляді, а зосередимо увагу на розгляді останніх 
п'ятьох типів дислокаційних структур. 
Плойчастість. Таке дислокаційне утворення у вторинній епізоні розвинене ду-

же обмежено й виключно на тих ділянках, у межах яких у сферу деформування за-
лучені розкриті ерозією сланцюваті та мікросмугасті метаморфічні породи. 

Морфологічно плойчастість являє собою регулярне пластичне гофрування інте-
нсивно розсланцьованих метаморфічних порід (сланцюватих та смугастих мікротіл, 
мікролітонів тощо) поздовж зсувних мікророзривів (мікро- та мезосколів), орієнто-
ваних поперечно до цієї сланцюватості або смугастості. Найчастіше вона проявлена 
у вигляді пакетів мікроскладок ламінарної течії шириною від перших сантиметрів 
до перших десятків сантиметрів (рис. 3.82). Формування плойчастості зумовлене 
диференційованими мікрозміщеннями, волочінням і вигином, а також видовжен-
ням-скороченням сланцюватих мікротіл поздовж січних мікророзривів. 

 

 
 

Рис. 3.82. Плойчастість (кренуляційний кліваж, за Дж. Рамсей [58])  
у докембрійських метаосадових породах. Південний Уельс 

 

Треба зазначити, що окремі дослідники відносять плойчастість розглянутого ти-
пу до так званого плойчастого кліважу, а в англомовній науковій літературі подіб-
ні структури ще називають кренуляційним кліважем [58]. Ці вчені вважають, що в 
подібних структурах спочатку формується складка, а потім – мікроскол. На наш 
погляд, подібне трактування співідношення сколу і мікроскладки не зовсім точне. 
Більш того, є підстави вважати, що спочатку формується скол (найчастіше у такому 
середовищі він пластичний і проявлений як стоншення шарів), а потім при зміщен-
ні по ньому з'являється мікроскладка, яка за своїми морфологічними характеристи-
ками й механізмами формування явно відповідає дислокаційним структурам типу 
прирозломного вигину, лише проявленого в мініатюрі.  
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Докладніше природу подібного кліважу розглянуто в підрозділах, присвячених 
огляду складок прирозломного вигину та ламінарної течії. 
Механічна сланцюватість, накладена на раніше сформовані слюдисті мета-

соматити. Така сланцюватість у вторинній епізоні розвинена в слюдистих метасо-
матитах (березити, грейзена, мусковітити та біотити), якщо вони зазнали накладен-
ня деформації при низьких температурах, що відповідають епізоні, Подібні утво-
рення нерідко супроводжуються накладеною низько-, середньотемпературною ру-
дною мінералізацією [32].  

Прикладом таких утворень є механічна сланцюватість, що розвинена по кварц-
біотитових, кварц-польовошпат-біотитових метасоматитах на Майському родовищі 
золота на Українському щиті (Середнє Побужжя). Недеформовані різновиди останніх 
складаються із гніздовидних довільних скупчень крупнолускуватого біотиту в кварцо-
вій або кварц-польовошпатовій матриці (рис. 3.83, а). У пластично деформованих різ-
новидах цих порід зазначена матриця розлінзована, розплющена та розтягнута, а луски 
біотиту механічно розгорнуті і переорієнтовані паралельно до поверхонь цих лінзочок 
(рис. 3.83, б). У деяких подібних метосоматитах, які несуть сульфідні мінерали, зерна 
останніх біля стінок твердих лінзочок кварцу розплющені й перетворені на плівки, що 
також орієнтуються паралельно поверхням механічної сланцюватості. 

 

 
 

Рис. 3.83. Механічно розсланцьовані кварц-біотитові та кварц-польовошпат-біотитові  
метасоматити на Майському родовищі золота на Українському щиті:  

а, б, в – керн свердловини № 6787 з глибин 282 м, 342 м та 238 м відповідно; г – зразок із 
відвалу; а – недеформовані (ТФ І–ІV) метасоматити (хаотизована штрихівка – гнізда  

неупорядкованого крупнолускуватого біотиту, паралельна штрихівка – кварц);  
б, в, г – дуже сильно деформовані, зі структурами вторинного розшарування,  

мікробудинажу кварц-польовошпатової складової, а також механічна переорієнтація лусок  
біотиту, мікробудинажу (тектонофація VIII–IX ЛКЗ) аналогічних метасоматитів 
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Зони хаотизованої тектонічної тріщинуватості. Тріщинуватість такого типу 
не інтенсивна, носить адаптивний характер і на окремих ділянках успадковує стру-
ктурні неоднорідності геологічних середовищ, які сформувалися раніше. Внаслідок 
цього вона характеризується відсутністю стійкого орієнтування і, як правило, ство-
рює структурний малюнок типу "битої тарілки", поділяючи породи на мікро- та ме-
зоблочки довільної форми. Подібна тріщинуватість розвинена на ділянках відносно 
послаблених деформацій, зокрема вздовж зон крихких та крихко-в'язких розломів 
та навколо інтрузивних масивів. Рівень дислокаційних перетворень середовищ на 
таких ділянках не перевищує ТФ IV.  
Зони сколювання. Розвинені на усіх масштабних рівнях у вигляді лінійних смуг. 

Фактично являють собою зони крихкого зсуву. Об'єднують парагенез різних за ха-
рактером орієнтування і зміщення тріщин (у систематиці за С. С. Стояновим [34]): 

1) L-сколи, паралельні напрямку основного зсуву в зоні; 
2) R-сколи, орієнтовані під гострим кутом (π/4 – α0) до напрямку основного зсу-

ву в зоні, при правому зсуві видхиляючись направо від цього напрямку, а при ліво-
му – наліво; 

3) R′-сколи, орієнтовані під тупим кутом (π/4 + α0) до напрямку основного зсуву 
в зоні, відхиляючись в той самий бік, що й R-сколи;  

4) Р-сколи, орієнтовані під гострим кутом (π/4 – α0) до напрямку основного зсуву, 
при правому зсуві відхиляючись наліво від цього напрямку, а при лівому – направо; 

5) тріщини відриву Т, орієнтовані під прямим кутом (π/4) до напрямку основного 
зсуву в зоні, відхиляючись так само, як і R-сколи. 
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Рис. 3.84. Ідеалізована схема внутрішньої будови зони сколювання:  
P, L, R, R′ – сколи; Т – тріщини відриву (рис. з робіт О. Б. Гінтова [8] та С. С. Стоянова [34]) 

 
Крихкі та крихко-в'язкі розломи. У вторинній епізоні розвинені виключно 

крихкі та крихко-в'язкі розломи. Виникнення таких структур забезпечує формування 
блоково-брилової тектоніки земної кори.  

Морфологічні форми прояву таких структур подібні аналогічним розломам, що 
проявлені в катагенетичній підзоні первинної епізони нешаруватих середовищ (див. 
підрозділи 3.1, 3.3). Відтак розгляньмо деякі додаткові особливості цих структур. 

Крихкі розломи. Ідеальні їх різновиди зазвичай являють собою одиничні повер-
хні ковзання. Але в реальних геологічних умовах, що відповідають вторинній епі-
зоні, такі розломи завжди мають дуже вузький шов, ширина якого навіть при знач-
них амплітудах зміщень не перевищує перші десятки метрів, – своєрідну щілино-
подібну зону мілонітизації гірських порід (рис. 3.85, Дод. 3-5.1). Такий шов запов-
нений продуктами борошнистої мілонітизації або глинками тертя.  
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Рис. 3.85. Крихкий розлом – дуже вузький шов (70–80 см), заповнений  
глинками тертя (світле), який порушує кременисті відклади нижнього ордовику  

в Західному Прибалхашші (Казахстан).  
Горизонтальна амплітуда зміщення по ньому становить близько 4 км 

 
Маркуються крихкі розломи цього типу тектонофаціями IX–X. При цьому вони 

не мають внутрішньої структурної зональності й не супроводжуються такою зов-
нішньою зональністю. Тому за межами шва зазначені тектонофації стрибкоподібно 
змінюються фоновими, впритул до ТФ І. Крім того, подібні структури майже не 
супроводжуються вигином шарів, тобто з ними ніколи не сполучені флексури та 
прирозломні складки. Їхніми аналогами в даному випадку є крихкі блоки. Але вони 
часто облямовуються з обох боків тектонічною тріщинуватістю, інтенсивність якої 
відповідає ТФ IІІ–ІV.  
Крихко-в'язкі розломи. Структурні особливості таких утворень аналогічні струк-

турним особливостям розломів, які розвинені в катагенетичній підзоні та в нестра-
тифікованих середовищах первинної епізони. Вони так само складаються із мілоні-
тового шва та зони катаклазу й дроблення (брекчіювання) (Дод. 3-5.2–3-5.4). 
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ДОДАТОК 3-5 
Морфологічні форми прояву розломів на мікрорівні у вторинній епізоні  

 

 
 

Додаток 3-5.1. Крихкий розлом на Українському щиті, що порушує  
графіт-біотит-гранатові гнейси докембрію (хащувато-завалівської світи).  

Представлений швом (у центрі знімку), заповнений борошнистою мілоніт-катаклазитовою  
масою. Завалівський графітовий кар'єр, південно-східна стінка 
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Додаток 3-5.2. Фрагмент крихко-в'язкого Тернуватського розлому  
в Голованівській шовній зоні на Середньому Побужжі (Український щит).  
Борошнисті мілоніти (світле) і подроблені метаморфічні породи (темніше)  

розвинені по амфібол-біотитових кристалосланцях бузької серії 
 

  
  

Додаток 3-5.3. Катаклазити по гранодіоритах 
в зоні малобраталівського крихко-в'язкого 

розлому на Українському щиті.  
Правий берег р. Турчин біля греблі  

в с. Малий Браталів Житомирської області 

Додаток 3-5.4. Подрібнені гранодіорити  
по системі хвилястих мезо- та мікророзривів  
у зоні малобраталівського крихко-в'язкого  
розлому. На правому березі р. Турчин  

біля греблі в с. Малий Браталів  
Житомирської області 
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Прояв розломної тектоніки розглянутого типу забезпечує формування блоково-
брилової тектоніки літосфери. 

Окрім розглянутих структурних форм, до числа структурних парагенезів ендо-
генної вторинної епізони з певною умовністю можна віднести деякі депресивні та 
позитивні макроструктурні форми типу мульд, трогів, передгірських та міжгірських 
прогинів, рифтових долин тощо. 

 
3.2.4. Вторинна епізона в режимі планетарної ротаційної тектоніки  
 
До структурних форм, що сформувалися в режимі планетарної ротаційної текто-

ніки, належать крихкі макро- та мегатріщини, по яких не проявлено суттєвих змі-
щень тектонічних блоків земної кори або амплітуди подібних зміщень по яких зна-
чно поступаються довжині цих розривів. Як правило, тектонічні порушення цього 
типу представлено одиничними поверхнями, біля яких не проявлено помітних дис-
локаційних перетворень гірських порід. 

До числа таких порушень віднесено макро- та мегатріщини, довжина яких пере-
вищує як мінімум перші кілометри і може досягати десятків, сотень та навіть тисяч 
кілометрів. Такі розриви розвинені в породах різних за складом та віком і пошире-
них практично по всій поверхні земної кулі. Подібна планетарна тріщинуватість 
часто добре виражена в рельєфі і, крім того, нерідко "бронюється" гідромережею. 
Крім того, вона чудово розпізнається на аеро- та космофотознімках, у зв'язку з чим 
досить непогано вивчена. 

Численні статистичні дані з розломної тектоніки даного типу, а також теоретич-
ні розрахунки ряду дослідників (М. В. Стовас, Ф. Венінг-Мейнец, А. Шайдеггер, 
Г. Н. Каттерфельд та інші) свідчать про те, що планетарна тріщинуватість разом із 
більшістю розломів зі зміщенням має закономірне орієнтування (рис. 3.86). Зокре-
ма, вони разом фактично складають чотири основні системи: дві ортогональні (ши-
ротного та меридіонального простягання) і дві діагональні (північно-західного та 
північно-східного простягання). Крім того, ще виділяють чотири додаткові систе-
ми: північ – північно-західна, північ – північно-східна, захід – південно-західна, 
схід – північно-східна. При цьому всі системи розташовуються симетрично до осі 
обертання Землі (рис. 3.86).  

Розломи цих систем створюють планетарну мережу, яку називають регматич-
ною (рис. 3.87).  

Прояв зауваженого закономірного орієнтування передусім пов'язують із напру-
женнями, які породжуються силами, що впливають на земну кору ззовні – гравіта-
ційним впливом на Землю оточуючих небесних тіл та тепловою енергією Сонця, а 
також силами, які пов'язані зі зміною швидкості обертання земної кулі. Зокрема, при-
скорення або зменшення швидкості обертання Землі породжують ротаційні сили, які 
призводять до зменшення або збільшення радіуса планети вздовж її осі обертання. Ці 
сили разом із зазначеними зовнішніми створюють у земній корі таку систему напру-
жень і відповідних їй тектонічних порушень, яка своїм розташуванням і динамікою 
нагадує відому в механіці схему еліпсоїда деформації (див. рис. 3.87, рис. 3.88). 
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Рис. 3.86. Сітка великих розломів у центральній та північній частинах України  
(фрагмент карти розломів, за І. І.Чебаненком [43]) 

 

 
 

Рис. 3.87. Схема планетарного еліпсоїда деформації Землі,  
побудована на основі ротаційної геодинаміки (рис. з роботи І. І. Чебаненка [43]).  

Напрямки зміщення мас земної кори  
при обертанні земної кулі: А – прискореному, Б – уповільненому 
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Рис. 3.88. Теоретична схема розміщення планетарних тріщин земної кори і напрямку  
зсувних зміщень, які виникають під впливом сил ротаційної динаміки: А – при прискоренні  
обертання Землі, Б – при загальмовуванні обертання (рис. з роботи І. І. Чебаненка [43]) 

 

Згодом, при активізації ендогенних процесів, певна частина подібних розломів-
тріщин поступово трансформується в розломи зі зміщенням. Пізніше на місці 
останніх виникають нові, які накладаються на трансформовані. Тому до числа роз-
ломів без зміщення впевнено можна віднести тільки відносно молоді й, більше то-
го, переважно неотектонічні розривні порушення.  

Характерною рисою розповсюдження розривів даного типу є утворення ними 
так званих хрестів – хрестоподібних перетинів, які якраз і демонструють відсут-
ність суттєвого зміщення. 

 
 
3.3. ДИСЛОКАЦІЙНІ ТА ДИСЛОКАЦІЙНО-РЕЧОВИННІ  

КОМПЛЕКСИ ЕПІЗОНИ 
 
Дислокаційні та дислокаційно-речовинні комплекси являють собою структурні 

парагенези, що охоплюють тектонічні структури регіонального значення. Під ни-
ми розуміють стійкі набори (ансамблі) дислокаційних структур та певних геологі-
чних тіл, тісно пов'язаних між собою у часі й просторово, а також тектонічні 
режими та реологічні умови середовищ, в яких вони сформувалися.  

Згідно з принципами структурно-парагенетичного аналізу на тектонофаціальній 
основі, до найважливіших дислокаційних комплексів епізони віднесені такі їх типи:  

1) поверхнево-гравітаційні седиментогенної та діагенетичної підзон первинної 
епізони, 

2) блоково-коміркові діагенетичної підзони первинної епізони;  
3) глибинно-гравітаційні (соляна та інша подібна їй тектоніка) усіх підзон пер-

винної епізони;  
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4) відбитоскладчасті (відображеноскладчасті) первинної епізони;  
5) блоково-брилові вторинної епізони;  
6) вулкано-тектонічні первинної та вторинної епізони;  
7) шовноскладчасті первинної епізони;  
8) плутоно-тектонічні первинної та вторинної епізони.  
Принципи та методи тектонофаціальної діагностики дислокаційних комплексів 

базуються на ідентифікації структурних та речовинних ознак практично на усіх рів-
нях. При цьому важлива увага приділяється визначенню реологічних умов та механі-
змів структуроутворення з урахуванням ступенів лінеаризації геологічних середовищ 
за спеціально розпрацьованою шкалою груп – ТФ А, В, С (див. табл. 2.1 в підрозді-
лі 2.3.1). Під лінеаризацією, як уже неодноразово зауважувалося, розуміють структур-
не упорядкування товщ при тектонічній течії шляхом набуття переважного орієн-
тування великих площин та довгих осей усіх первинних та вторинних геологічних 
тіл, а також лінійних та пласких елементів дислокаційних структур на всіх рівнях. 
Іншими словами, лінеаризація – це анізотропна будова геологічного середовища на 
макрорівні, а бали (чи їх групи) тектонофацій – це відносна міра такої анізотропії.  

Ідеальним проявом лінеаризації є паралелізм усіх зазначених лінійних елементів 
та пласких поверхонь. Одним із характерних проявів лінеаризації є лінійний харак-
тер складчастості, вторинна монокліналізація товщ тощо. Така лінеаризація харак-
теризується головною тріадою – R||ab||S1, тобто паралельністю між собою розло-
му (R), осьових поверхонь складок прирозломного вигину та ламінарної течії (ab), а 
також поверхонь кліважу, сланцюватості та інших площинних елементів (S1). 

Лінеаризація середовищ (як явище) має стадійний характер, і кожній її стадії ві-
дповідає певна ступінь удосконалення анізотропії середовищ. Прийнято виділяти 
три ступені такої лінеаризації: А – дуже слабка (недосконала), що відповідає ТФ І–
ІV; В – помірна, що відповідає ТФ V–VII, С – досконала, що відповідає ТФ VІІІ–Х 
(див. табл. 2.2). 

 
3.3.1. Поверхнево-гравітаційні комплекси діагенетичної підзони  
первинної епізони 
 
До поверхнево-гравітаційних комплексів епізони віднесені утворення, які своїм 

формуванням зобов'язані гравітаційній нестійкості породних мас на схилах. Такі 
комплекси розвинені біля поверхні, тобто у верхній частині земної кори, яка безпо-
середньо стикається з атмосферою або водною оболонкою. Найчастіше вони фор-
муються на фоні седиментогенезу та діагенезу, а також на фоні механічної дезінте-
грації продуктів фізичного й хімічного вивітрювання при спільній діяльності тек-
тоніки та гравітації. При цьому умови виникнення таких комплексів на суходолі і в 
підводних умовах дещо різняться між собою за механізмами формування, і це на-
кладає деякий відбиток на їхню внутрішню організацію. У зв'язку з цим комплекси 
цього типу поділено на:  

1) суходільні;  
2) підводні. 
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3.3.1.1. Суходільні поверхнево-гравітаційні комплекси 
В суходільних умовах у сферу гравітаційної нестійкості першочергово потрап-

ляють продукти закарстування, вивітрювання та землисті осадові породи. Така не-
стійкість реалізуються як просідання, провали, обвали та зсуви в супроводі осипів, 
каменепадів та переміщення дезінтегрованих і недезінтегрованих (блокових, плас-
тинчастих) мас. При цьому транспортування дезінтегрованого матеріалу відбува-
ється за допомогою в'язкоподібної пухкої течії, а блокових та пластинчастих мас – 
шляхом ковзання їх на певних відносно жорстких поверхнях.  

З-поміж поверхнево-гравітаційних утворень, які сформувалися в суходільних 
умовах, виділяють поля (ділянки поширення):  

1) структур просідання;  
2) провальних воронок; 
3) обвалів;  
4) зсувів;  
5) гравітаційних покривів. 
Поля структур просідання та провалів. Утворення цього типу найчастіше ви-

никають при закарстуванні вапнякових та гіпсових товщ. Характерними їх форма-
ми є структури просідання, вири, котловини та інші утворення цих типів. Для них 
притаманні круті схили висотою в десятки і навіть сотні метрів і відносно рівне 
дно. Їхні стінки являють собою замкнуті в плані поверхні, що створюються тріщи-
нами відриву. Розміри таких депресивних структур коливаються по латералі від 
перших кілометрів до сотень кілометрів. Зокрема, одне з найбільших таких утво-
рень – Лівонське польє на Балканах – досягає площі в 379,3 км2.  
Поля обвалів та зсувів. Утворення цих типів являють собою переміщені по 

схилах дезінтегровані землисті маси (обвали) та недезінтегровані блоки порід (зсу-
ви). Їхнє формування відбувається шляхом відриву цих мас по крутопадаючих трі-
щинах та руху по субпаралельних цим схилам поверхнях ковзання.  

Зсувні структури й відповідні їм поля в Україні розвинені у всіх гірських маси-
вах (Карпати, гірський Крим), на схилах великих річок. Наймасштабніше вони про-
явлені вздовж берегової лінії Криму. 

 
3.3.1.2. Підводні гравітаційні комплекси  
Підводні поверхнево-гравітаційні комплекси зазвичай розвинені на континента-

льному схилі й на бортах підводних долин, жолобів, каньйонів та у крайових час-
тинах інших позитивних чи негативних форм рельєфу дна морів та океанів під дією 
гравітаційних (схилових) явищ. У деяких випадках вони формуються за рахунок 
руйнування фронтальних частин насувних пластин, які із суходолу спускаються в 
море (див. підрозділ "Хаотичні комплекси"). 

Важливу роль підводного гравітаційного фактору в структуроутворювальному 
процесі приділяла структурна школа В. В. Білоусова [19]. Вчені довели, що підвод-
ні гравітаційні структури утворюються в результаті гравітаційної нестійкості відно-
сно слабколітифікованих порід на схилах. Вони формуються приблизно за тими 
самими механізмами, що й розглянуті вище суходільні, але мають певну специфіку, 
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зумовлену тим, що при їх формуванні помітну роль відіграє відносно низька в'яз-
кість осадових порід на стадії літогенезу.  

У сферу дії підводної гравітації, крім уламкового матеріалу твердих порід, пот-
рапляють мулисті осадки та дуже слабко діагенезовані, із високим вмістом води і 
глинистого компонента, осадові породи, спроможні текти за гідропластичним ме-
ханізмом. Рухомість цих порід на схилах залежить від ступенів літифікації. Най-
більш текучими в таких геоморфологічних умовах є глинисті мули та гелеподібні 
кременисті, а в деяких випадках і карбонатні осадки. Далі за ними "крокують" гли-
нисті породи. Що ж стосується інших осадових порід, то найбільш в'язкими і, від-
повідно, найменш текучими серед них у цих умовах є карбонатні або уламкові на 
карбонатному цементі породи, які діагенезуються швидше за інші.  

Найбільша гравітаційна нестійкість у підводних умовах проявляється безпосеред-
ньо на границі вода – осад. Крім того, подібна нестійкість підсилюється сейсмічніс-
тю. Зокрема, відомо, що при сейсмічних поштовхах мулисті маси починають рухати-
ся на схилі за кутами падіння, близькими до 1 °. Діагенезовані породи течуть й при 
більших кутах нахилу. Але, на жаль, поки ще немає опублікованих даних статистич-
них досліджень про подібну залежність. Існують лише припущення, згідно з якими 
масштабні гравітаційні явища в підводних умовах можуть реалізуватися при нахилах 
уже в перші градуси, але за умови підвищеної сейсмічності. Реальні нахили повер-
хонь зазначених типів, як свідчать дані океанографічних досліджень, на окремих ді-
лянках морського та океанічного дна досягають 10–15 º. Так що відповідних геомор-
фологічних умов для формування гравітаційних структур у морях і океанах більш 
ніж достатньо. Крім того, додатковими причинами, які також призводять до активі-
зації гравітаційних процесів на дні цих басейнів, можуть бути ріст у зоні осадконако-
пичення соляних куполів, спускання в море материкових льодовиків та інші. 

Складовими частинами гравітаційних комплексів, які утворюються в підводних 
умовах, на макрорівні є:  

1) синдіагенетичні в'язкоподібні розриви;  
2) гравітаційні покриви. 
Синдіагенетичні в'язкоподібні розриви. Порушення цього типу являють собою 

зони концентрованої гідропластичної та механічно-сланцюватої, а іноді навіть кліва-
жеподібної течії слабкодіагенезованих осадових порід (рис. 3.89, рис. 3.90). Вони ма-
ють струменисто-смугасту та сланцювату мікро- та мезотекстуру, зумовлену механіч-
ним розсланцюванням порід та зародковим кліважуванням. Згідно з даними, наведе-
ними в роботі В. С. Заїки-Новацького та А. М. Казакова [9], у підводно-зсувних склад-
ках із керну плейстоценових глин, піднятих із дна внутрішньої стінки Алеутського жо-
лоба, встановлено зачатковий кліваж, паралельний осьовим поверхням складок. Більше 
того, спеціальні дослідження показали, що ці складки утворилися під тиском 120-150 
бар і при температурі 68° (визначалася за ступенями карбонатизації органічної речови-
ни) та швидкості осування (конвергенційному показнику), рівній 6 см/рік. 

Найчастіше зонки зазначеного типу відносяться до шарів, горизонтів порід із ві-
дносно малою в'язкістю (глини, евапорити тощо). Така сланцюватість, як свідчать 
дані електронномікроскопічних досліджень, певною мірою зумовлена односистем-
ним орієнтуванням мікролусок глинистих чи інших мінералів.  
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Рис. 3.89. Фрагмент сланцюватого мезорозриву (нижня частина знімку)  
в глинистих алевролітах флішових відкладів Карпат біля с. Делятин 

 
Гравітаційні покриви (гравітаційні шар'яжі). Покриви цього типу фактично 

являють собою гігантські зсуви. Вони утворюються в гірських районах в умовах 
дуже розчленованого рельєфу. Класичним прикладом такого типу утворень є флі-
шовий покрив (шар'яж) Амбрюне-Юбей у Французьких Альпах, який у вигляді гі-
гантського язика проклав собі шлях між високо піднятими вершинами кристаліч-
них масивів Пельву і Менкартур (рис. 3.90).  

 

 
 

Рис. 3.90. Гравітаційний покрив (шар'яж) Амбрюне-Юбей у Французьких Альпах:  
1 (у кружечку) – нижні покриви, які були переміщені й зім'яті у складки в пізньому еоцені – 
ранньому олігоцені; 2 (у кружечку) – верхній покрив, що переміщений у пізньому олігоцені –  

ранньому міоцені; 1 – автохтон, зона Дофіне; 2 – Субріансонська зона та її породи  
в тектонічних покривах; 3 – Бріансонська зона; 4-5 – покрив Отапи (4) та олістостроми  

в його основі (5); 6-7 – покрив Парпайон (6) та його базальні луски.  
За Ж. Дебельмасом та К. Керкхове, з книги В. В. Хаїна, М. Г. Ломізе [41] 

 
Подібні покриви виявлено також у гірських спорудах Західного Середземномо-

р'я, на Великому Кавказі та в інших районах світу. Тектонічні структури даного 
типу із суходільних можуть перетворюватися на підводні, якщо вони спускаються у 
водоймища крайових прогинів.  
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До цього типу структур віднесено так звані постерозійні покриви, які для свого 
переміщення використовують відпрепаровані ерозією (пенепленізовані) поверхні. 
У водоймищі вони, як правило, розпадаються на окремі фрагменти і, крім того, 
швидко руйнуються, поступово перетворюючись на так звані тектоно-гравітаційні 
олістостроми, значущою складовою частиною котрих є пластинчасті макроуламки – 
олістоплаки (див. підрозділ "Хаотичні комплекси"). 

 
3.3.2. Блоково-коміркові комплекси діагенетичної підзони  
первинної епізони 

 
Блоково-коміркові комплекси є аналогом блоково-брилових (див. підрозділ 

"Блоково-брилові комплекси"), проте відрізняються від останніх тим, що форму-
ються на стадії діагенезу в середовищі високопластичних осадових порід. Їхніми 
головними макроелементами є: 

1) блоки-комірки;  
2) синдіагенетичні в'язкоподібні розломи, що обмежують ці блоки-комірки;  
3) різноманітні за формою складки гідропластичної течії, що заповнюють ці ко-

мірки; 
4) конволютні утворення;  
5) фрагментарні складки.  
Структура кожної комірки відрізняється від структури сусідньої. Зокрема, простя-

гання й падіння в'язкоподібних розривів, що їх контролюють, різноманітні: серед них 
одночасно розвинені субв'язкі скиди, підкиди, зсуви, насуви; прямі, лістричні, кіль-
цеві тощо. Відповідно, різноманітні форма та розміри блоків-комірок. Часто вони 
округлі, лінзоподібні, багатогранні з закругленими кутами тощо. Розміри таких комі-
рок коливаются від перших метрів (рис. 3.91, рис. 3.92) до перших кілометрів.  

 

 
 

Рис. 3.91. Комірки та в'язкоподібні розриви, що їх обмежують,  
і складки-"закрутні" (роли) у флішоїдних відкладах таврійської світи  

біля м. Алушта в Криму 
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Згадана різноманітність орієнтування розривів та форми блоків-комірок дозво-
ляють одночасно виділяти в полях їх розвитку цілий "букет" тектонічних утворень, 
зокрема мезошар'яжі, меланж, дисгармонійні складчасті структури з хаотичною 
вергентністю. При цьому по простяганню й падінню вони з однієї форми прояву 
переходять в іншу. 

Подібні структури формуються в зонах своєрідної турбулентності, яка прояв-
ляється як система кругових, напівкругових, дугоподібних та інших подібних трає-
кторій зміщення.  

Тектонічні структури цього типу широко розвинені у флішових відкладах тав-
рійської світи в гірському Криму, а точніше в центральній його частині, що відпо-
відає Качинському підняттю. Їхнє походження в цьому районі різні дослідники по-
яснюють по-різному. Зокрема, одні розглядають їх як форми прояву шар'яжної тек-
тоніки [49], інші – макромеланжу тощо. Є. І. Паталаха, О. І. Лукієнко та В. В. Гон-
чар [24] припускають, що їхня поява зумовлена перетином двох крутопадаючих 
зсувних потоків: субширотного (власне Кримського) та північно-західного (так 
званого антикримського) простягання. 

Як правило, мезорозриви та складки даного типу утворюють пакети-каскади із 
характерною для них неупорядкованою (іноді навіть хаотичною) вергентністю 
(див. рис. 3.91, рис. 3.92). Складки цього типу найчастіше розвинені в літологічно 
сприятливих для їх утворення шарах чи пачках шарів. Досить показовими в цьому 
відношенні є пакети складок, які належать до пісковикових моношарів і обмежені з 
двох боків шарами струмінчастих (сланцюватих) алевритистих чи аргілітистих 
глин. Такі утворення, наприклад, практично повсюдно спостерігаються у флішових 
відкладах Криму. Подібна локалізація, мабуть, зумовлена різношвидкісною течією 
глинистих та піщаних порід, що відрізняються між собою за в'язкістю. Є підстави 
вважати, що максимум швидкості такої течії, звичайно, припадає на глинисті гори-
зонти, а в пісковикових шарах, які течуть із меншою швидкістю, виникають завих-
рення, будинаж тощо.  

 

 
 

Рис. 3.92. Фрагмент струменистої структури та завихрення механічно розсланцьованих,  
будинованих флішоїдних відкладів таврійської серії. Стрілкою показано загальний  
напрямок течії матеріалу. Вертикальне відслонення на околиці м. Алушта (Крим) 
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Характерними особливостями розглянутого комплексу структур є:  
1) відсутність у них будь-яких пов'язаних із деформацією мінеральних змін 

(у породах зберігаються діагенетичні структури);  
2) відсутність структур крихкого руйнування (брекчій, катаклазитів та мілонітів);  
3) розвиненість струмистості та механічної сланцюватості, конволютної "шару-

ватості" та дисгармонійного скупчення складок різних порядків. 
У тектонофаціальному відношенні рівень дислокаційних перетворень порід у 

комплексах цього типу переважно відповідає ТФ груп А та Б. 
 
3.3.3. Глибинно-гравітаційні комплекси первинної епізони 
 
Глибинно-гравітаційним комплексам первинної епізони належать тектонічні 

утворення (тектоніка), у формуванні яких важливу роль відіграє наявність у геоло-
гічному середовищі відносно легких і водночас високопластичних породних мас, 
здатних при деформації до прояву густинної (щільнісної) інверсїї. До числа таких 
мас належать кам'яна сіль, водонасичені глини і певною мірою гіпси, а в окремих 
випадках навіть кам'яне вугілля.  

У зв'язку з цим тектоніку, що зумовлена густинною інверсією, залежно від скла-
ду речовин, що володіють зазначеними властивостями, поділяють на: 

1) соляну;  
2) глиняну;  
3) гіпсову; 
4) вугільну; 
5) іншу їм подібну.  
 
3.3.3.1. Соляна тектоніка 
При підготовці цього підрозділу частково використані дані з проблеми соляної 

тектоніки на прикладі Дніпровсько-Донецької западини, викладені в роботах [33, 45]. 
Соляна тектоніка (галокінез) зазвичай здійснюється як пластичне переміщення в 

напрямку до денної поверхні та частково по латералі відносно легких соляних мас 
та їхня механічна взаємодія із вмісними породами підсоляного та надсоляного ком-
плексів. Відповідний цій тектоніці структурний парагенез об'єднує: 

1) соляні тіла, що зазнали пластичної деформації; 
2) діапірові та близькі до них структури;  
3) розломи різних реологічних типів та різного віку, які тим чи іншим чином 

впливали на форми залягання соляних тіл; 
4) депресивні структури (грабени тощо).  
Вважається, що важливим рушійним механізмом подібного процесу є густинна 

інверсія (гравітаційне спливання та занурення) солі на її границі та її перекритті. 
Крім того, доведено, що певну роль у реалізації цього процесу відіграє ерозія пере-
криття, ослаблення підсольового та надсольового комплексів розломними дислока-
ціями та нерівномірний розподіл навантаження над соляними тілами.  
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Гравітаційний фактор соляної тектоніки. Більшість дослідників цей фактор 
розглядають як один із головних [10]. На думку В. В. Білоусова [3], соляна тектоні-
ка як фізичне явище являє собою адвекцію – обмежений конвективний рух легких 
рідин (рис. 3.93). Солі мають густину 2,15–2,2 г/см3. Приблизно таку ж щільність 
мають біля поверхні водонасичені та слабколітифіковані осадові породи. Із глиби-
ною густина солей практично не змінюється, тоді як у вмісних осадових породах 
вона зростає внаслідок літогенезу й може досягати 2,5–2,6 г/см3. Різниця густин, 
достатня для ініціювання гравітаційної нестійкості солей, виникає вже на глибині 
900 м. Але найбільш активно рух солей за інверсійним чинником відбувається на 
глибинах 5–6 км, де зазначена різниця становить 0,3–0,4 г/см3. Крім того, рухомість 
солей там стимулюється деяким збільшенням температури, що, у свою чергу, спри-
яє зниженню в'язкості цих порід та відповідному зростанню їх текучості. Зокрема, 
відомо, що пластичність солей збільшується навіть при незначному нагріванні. На-
приклад, уже при температурі 22° С межа їх текучості зменшується майже вдвічі.  

 

 
 

Рис. 3.93. Експериментальна модель переміщення двох в'язких рідин при інверсії густин  
(за А. М. Сичовою-Михайловою, з книги [4]). Заштриховане – 55 %-ний бітум  

(густина 970 кг/м3); біле – патока (густина 1420 кг/м3). 
 

Достатньо на поверхні розділу, по якій стикаються щільний матеріал, що лежить 
зверху, і менш щільний, що лежить знизу, виникнути будь-якому відхиленню від 
горизонтальної пласкої поверхні, тобто нерівності, як тут же з'являється намагання 
до лавиноподібного зростання цієї нерівності. І чим більша ця нерівність, тим бі-
льша різниця тиску над і під цією нерівністю (рис. 3.94). Тобто якщо є або з'явився 
певний дефект (тріщина, вигин тощо) у покрівлі над соляним пластом, то сіль поте-
че в напрямку цього дефекту. 
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Рис. 3.94. Схема механізму нагнітання менш густинного матеріалу в більш густинне  
середовище (при інверсії густин): d1 та d2 – густини верхнього і нижнього шарів;  

Н – потужність верхнього шару, h1 – потужність того ж шару над зоною впровадження  
матеріалу нижнього шару; h2 – висота частини нижнього шару, впровадженого у верхній шар.  
Якщо d1 > d2, то h1d1 + h2d2 < h1d1 + h2d1. За такої умови матеріал нижнього шару прямує  

від точок А та А1 до точки В (за В. В. Білоусовим та іншими [19]) 
 

Але при цьому треба враховувати фактори зупинки і поновлення руху соляних 
мас [33]. Вважається, що формування соляних діапірів відбувається тільки на стаді-
ях тектогенезу (розтягання, стиснення), а в спокійних умовах цей процес затухає. 
Висловлюється думка, що гравітаційний фактор сам по собі може обмежуватися 
утворенням тільки соляних подушок та антикліналей. Існують дані чисельного та 
фізичного моделювання, які засвідчують, що міцність і велика потужність осадово-
го перекриття можуть перешкоджати гравітаційним силам керувати рухом солі.  
Соляні тіла в різних випадках мають форму подушок, антикліналей (конкорда-

тні тіла), лаколітів, лополітів, штоків (дискондартні тіла) тощо. 
Форма таких тіл при тривалому спливанні еволюціонує у напрямку від тіл плас-

тової форми до лінзовидних, штоко- та лаколітоподібних тіл за схемою, схожою на 
наведену на рис. 3.95.  

 

 

Рис. 3.95. Схематичне зображення  
поступового росту і перетворення на шток  

тіла цехштейнової солі в Північній  
Німеччині (за Ф. Трусгеймом, 1960 р.).  

Римськими цифрами позначена стадійність  
цього процесу, яка знаходить свій вираз  
у поступовому захопленні горизонтів  
вищележачих порід та деформації цих  

горизонтів (утворенні діапірової складки,  
розвитку структур течії тощо) 
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Внутрішня будова діапірових тіл ускладнюється структурами в'язкої течії самих 
солей – флюїдалеподібною смугастістю та ламінарними і турбулентними складка-
ми цієї смугастості (рис. 3.96). Зазначена смугастість та осьові поверхні складок у 
крайових частинах таких тіл, як правило, паралельні їх контактам, тоді як у внут-
рішніх частинах та біля склепіння цих тіл вони набувають вигляду дисгармонійних 
(структури нагнітання).  

 

 
 

Рис. 3.96. Горизонтальний зріз Солотвинської структури на нульовій відмітці  
(за матеріалами Солотвинського соляного рудника (з книги В. С. Заїки-Новацького  

та А. М. Казакова [9]). 1 – сіль першого сорту; 2 – сіль другого сорту; 3 – сіль зі значним  
домішком глинистого матеріалу; 4 – піщано-глинисті породи соленосної товщі;  

5 – тортонські піщано-глинисті породи, що оточують соляний шток 
 

Ерозія перекриття. Цей процес допомагає гравітаційним силам долати силу 
опору надсольового комплексу. Ерозія зменшує навантаження на сіль у склепінні 
порівняно з його крилами, що, в свою чергу, активізує дію гравітаційних сил. 
Ослаблення надсольового комплексу диз'юнктивними порушеннями та 

розломами (рис. 3.97). Подібне ослаблення суттєво знижує міцність порід над со-
льовим тілом і тим самим стимулює гравітаційні сили.  
Роль диференційованих навантажень. Їхня дійова роль, на думку С. М. Стов-

би [5], проявляється у формуванні крайових синкліналей навколо соляних діапірів 
та в асиметричній будові таких. Зокрема, відмінності у співвідношенні ефективної 
в'язкості солей та його перекриття на протилежних крилах розлому призводить до 
різної швидкості витискання солі в ядра соляних структур з опущеного й піднятого 
крил (рис. 3.98). 
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Рис. 3.97. Діагональні скиди над склепінням соляного купола Райтбрук  
(рисунок із книги Е. Ш. Хіллса [42]) 

 

 
 

Рис. 3.98. Солянокупольна структура в Дніпровсько-Донецькій западині,  
основний ріст якої відбувався на початку пізнього візе, у середені серпуховського віку  

і наприкінці палеозою (за С. М. Стовбою [5]) 
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Регіональні солянокупольні структури. Тривале перетікання солі з одного гі-
псометричного рівня на інший поступово призводить до утворення тектонічних 
структур, що складаються з множини низькопорядкових соляних структур, яким 
відповідають купольні антикліналі та міжкупольні синкліналі. Загальний малюнок 
такої складчастості в плані нагадує угруповання кругів, овоїдів та валів (рис. 3.99). 
При цьому характерними рисами солянокупольних структур є: 

1) конформне облямування соляного тіла шарами вмісних порід;  
2) плавне дугоподібне примикання, часто з поступовим уклинюванням шарів 

вмісних порід до стінок купола, і обов'язкове падіння цих шарів у напрямку від сті-
нок донизу;  

3) крутизна падіння шарів у таких складках значна біля бокових стінок діапіро-
вого тіла і поступово зменшується знизу доверху, переходячи в досить пологе об-
лямування склепіння купола. 

 

 
 

Рис. 3.99. Солянокупольна тектоніка в Прикаспійській западині  
(на поверхні пізньоміоценового зрізу): 1 – виходи солі на поверхню; 2 – соляні гряди  

й куполи; 3 – глибокі соляні перешийки; 4 – грабени; 5 – міжкупольні прогини (синкліналі); 
6 – розриви; 7 – куполи вторинної генерації; 8 – надсклепінні мульди просідання  

(за А. М. Сичовою-Михайловою, з книги В. В. Білоусова [4]) 
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У тектонофаціальному відношенні солянокупольна тектоніка відповідає режиму 
первинної епізони. Рівень її прояву відповідає ТФ від І до VІI і в середньому ста-
новить ТФ ІІІ–IV. Максимальні деформаціі концентруються в межах та навколо 
соляних тіл, а мінімальні – на міжкупольних ділянках. 

Соляна тектоніка найчастіше розвинена в передових і міжгірних прогинах, си-
неклізних та периклінальних ділянках платформ, авлакогенах, а також на шельфі та 
континентальному схилі сучасних морів та океанів. При цьому класичним прикла-
дом прояву соляної тектоніки є Мексиканська затока (рис. 3.100), Прикаспійська 
западина. В Україні соляна тектоніка розвинена в Дніпровсько-Донецькій западині, 
Прикарпатському передовому та Закарпатському міжгірному прогинах.  

 

 
 

Рис. 3.100. Соляна тектоніка на північній околиці Мексиканської затоки  
(за Р. Мартином та Я. Кейсу; з книги Е. У. Спенсера [31]).  

Тріас-юрські солі (виділено хрестиками) залягають на пермо-тріасовому ложі  
й проривають товщу осадових відкладів від юри до пліоцену 

 
3.3.3.2. Глиняна тектоніка 
Глиняна тектоніка також, як і соляна, певною мірою ініціюється дією густинної 

інверсії. Крім того, у деяких випадках вона проявляється як грязьовий вулканізм. 
При формуванні глиняної тектоніки суттєву роль відіграє вода. Вона, змочуючи 

глини, збільшує їх пластичність (зменшує в'язкість) і одночасно дещо зменшує їх 
густину. Внаслідок цього глини стають текучими та гравітаційно нестійкими, від-
повідно, спроможними до діапіризму. Крім того, на гравітаційну нестійкість глини-
стих порід може впливати перепад тиску на границі підняття – депресія. Зокрема, 
на піднятті тиск зростає – і відбувається дегідратація глин та відтік води з них у бік 
депресії, а в депресії відбувається водонасичення глин та перехід їх у гравітаційно 
нестійкий стан. 

Основними формами прояву глиняної тектоніки є купольні антикліналі з діапі-
ровим глиняним ядром (рис. 3.101). 

Областями поширення глиняної тектоніки даного типу (часто в комплексі з в'яз-
кісно-інверсійним діапіризмом) є головним чином периклінальні, крайові та міжгі-
рні прогини й сучасні акреаційні клиння над зонами Беньйофа. В Україні така тек-
тоніка розвинена на Керченському півострові. 
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Рис. 3.101. Діапір еоцен-міоценових глин (у центрі), який прориває  
верхньонеогенові відклади на Нафтових Каменях (західний шельф Каспію)  

(з книги В. В. Хаїна, М.Г. Ломізе [41]) 
 

Грязьовий вулканізм. Такий вулканізм є однією з форм прояву глиняної текто-
ніки. Являє собою підйом та викиди на поверхню розрідженої, насиченої газами 
глинисто-грязьової маси, а в деяких випадках і уламкового твердого матеріалу (так 
званих сопкових брекчій). Вважається, що формування такої маси закладається на 
глибинах понад 5 км унаслідок насичення порід водою та вуглеводнями. Припус-
кають, що підйом такої маси відбувається внаслідок дії аномально високого плас-
тового тиску газів, зростання тиску при дегазації газонасичених розчинів, а також 
густинної інверсії та інших факторів.  

Прямим результатом грязьового вулканізму є виникнення грязьових вулканів та 
"вдавлених" синкліналей.  

Цей тип структур в Україні виділений та описаний групою дослідників під кері-
вництвом академіка Є. Ф. Шнюкова [47]. 

Грязьові вулкани складаються з: 1) жерла (каналу); 2) сопки – конічної гірки, 
складеної продуктами грязевулканічної діяльності; 3) кратера – блюдцеподібного 
заглиблення у верхній частині сопки, як правило, заповненого гряззю; 4) грязьови-
ми потоками та покривами навколо сопки, складеними глинами та сопковими брек-
чіями (рис. 3.102).  

Грязевулканічні структури широко розвинені на Керченському півострові. Там 
їх нараховано понад 50. Їхня висота коливається від перших метрів до 50 метрів, а 
ширина утворених грязьових потоків сягає 200 м. 
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Рис. 3.102. Сопка Тищенка Булганакського грязьового вулкана  
на Керченському півострові. Фото В. А. Нестеровського 

 

"Вдавлені" синкліналі (рис. 3.103), за В. А. Нестеровським [18], являють собою 
хибнотектонічні структури осідання, що утворилися біля поверхні над послабле-
ною частиною зони прояву грязьового вулканізму внаслідок виносу грязьовим вул-
каном на денну поверхню гігантської кількості сопкового матеріалу та утворення 
"дефіциту мас" на глибині. Формування цих структур підсилюється дією як прес 
(удавлювання) грязевулканічних мас, що накопичилися на поверхні. 

Грязьовий вулканізм поширений достатньо широко. Сучасною ареною його 
прояву є області альпійської складчастості та нафтоносні басейни.  

 

 
 

Рис. 3.103. Геологічний розріз Ачинської "вдавленої" синкліналі на Керченському півострові  
(за В. А. Нестеровським [18]). 1 – суглинки; 2 – піски, пісковики; 3 – брунатні залізні руди;  
4 – тютюнові залізні руди; 5 – вапняки; 6 – глини майкопської серії; 7 – глини середнього  

і верхнього міоцену; 8 –глини з прошарками мергілів; 9 – тектонічні порушення;  
9 – сопкова брекчія; 10 – сопкова брекчія 
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3.3.4. Відбитоскладчасті комплекси первинної епізони 
 
Відбитоскладчасті (відображеноскладчасті) комплекси (відбита, відображена 

складчастість, тектоніка) зазвичай розвинені в осадовому чохлі платформ, передових 
і міжгірних прогинів, авлакогенах та на деяких відносно активних плитних ділянках 
платформ. Крім того, в окремих випадках такі комплекси присутні на периферії зон 
шовної складчастості, фіксуючи затухання останніх. Комплекси цього типу в чохлі 
осадових порід проявляються у вигляді штампових структур, які певною мірою ко-
піюють тектонічний рельєф фундаменту (рис 3.104, рис. 105). Крім того, деякі типи 
цього комплексу проявлені на периферії шовноскладчастих зон – як наслідок посту-
пового затухання інтенсивності дислокаційних процесів по латералі.  

 

 
 

Рис. 3.104. Схематичний розріз типової мульди: 1 – чохол; 2–3 – фундамент 
 

 
 

Рис. 3.105. Приблизна схема формування відбитих (відображених) складок  
у чохлі осадових порід над піднятими та зануреними блоками фундаменту 

 
Основними структурними макроелементами даного комплексу є: 
1) мульди;  
2) брахіформні складки (брахіскладки, германотипні складки);  
3) крихко-в'язкі розломи;  
4) складки прирозломного вигину; 
5) флексури.  
У різних випадках комплекс представлено або окремими такими елементами, 

або їх сполученнями. 
Подібні комплекси проявлені виключно в первинній епізоні. Рівень дислокацій-

них перетворень у них коливається від ТФ ІІ до ТФ VII. Переважають низькобаль-
ні тектонофації. 
Мульди одночасно являють собою невеличкі накладені прогини, складені конти-

нентальними відкладами, та пологі складки, які майже повністю охоплюють ці про-
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гини (рис. 3.104). Вони розвинені на щитах молодих платформ та внутрішніх час-
тинах епіплатформних орогенів. Їхньою характерною рисою є дуже пологе (кути 
падіння становлять перші градуси) падіння крил і узгодженість цих падінь зі змі-
ною потужності відкладів (максимальна потужність припадає на замкові частини 
мульд, а на крилах вона поступово зменшується). Рівень дислокаційних перетво-
рень у таких структурах не перевищує ТФ ІІ первинної епізони.  

Судячи з усього, такі структури формувалися паралельно з осадконакопиченням 
та діагенезом. 

Дислокаційні утворення інших зазначених типів домінують в авлакогенах, пери-
клінальних, передових і міжгірних прогинах та на біляшовних і міжшовних ділян-
ках складчастих зон. Там вони проявлені як самостійно, так і в асоціації з крихко-
в'язкими розломами, а в деяких випадках і соляно-купольними та іншими їм подіб-
ними структурами.  

Відбитоскладчасті структури, як правило, утворюють мозаїкоподібний малюнок, 
який у плані нагадує шахову дошку зі спотвореними комірками. Останнім відпові-
дають брахіантикліналі або брахісинкліналі, а в деяких випадках і діапірові склад-
ки. При цьому всі відбиті складки певною мірою копіюють конфігурацію і розміри 
блоків-штампів у фундаменті й залежно від цього мають овальну, лінзоподібну, 
ромбоподібну та інші форми. Ядра таких складок являють собою залишки первин-
них, горизонтальних форм залягання або первинної монокліналі, а крила – замкнуті 
в плані дуже пологі малоамплітудні флексури. Їхня морфологія у вертикальному 
перетині залежить від конфігурації крил і буває дугоподібною, коритоподібною, 
стільцеподібною (рис. 3.106, рис. 3.107) тощо. 

 

 
 

Рис. 3.106. Характерні для відбитоскладчастих комплексів брахіформні складки  
фаменських червоноколірних відкладів в одному з накладених (типу міжгірного) прогинів  

у Чу-Ілійських горах (Південний Казахстан). Зверху – графік тектонофацій,  
який характеризує загальний рівень та зміну інтенсивності  

дислокаційних перетворень порід по латералі 
 

Відбиті складки на платформах і особливо на їхніх плитних частинах дуже по-
логі (падіння на крилах рідко перевищує перші градуси), у вертикальному перетині 
мають дугоподібну форму і за розмірами досягають перших кілометрів і навіть де-
сятків кілометрів. Рівень дислокаційних перетворень у цих структурах характери-
зується головним чином ТФ І–ІІ. Водночас на ділянках, ускладнених розломами 
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(у даному випадку крихко-в'язкими), стиснення складок зростає і кути падіння крил 
досягають навіть перших десятків градусів, а рівень дислокаційних перетворень 
збільшується до ТФ V–VІІ (рис. 3.107). 

 

 
 

Рис. 3.107. Відбитоскладчасті структури турнейсько-візейських червоноколірних відкладів  
у крайовій частині Жамантинського міжгірного прогину,  

ускладнені крихко-в'язким розломом (1), у горах Кендиктас (Південний Казахстан):  
2 – прирозломна складка; 3 – монокліналь. Зверху – графік тектонофацій  

за десятибальною шкалою (бали позначено римськими цифрами) 
 

На передових та міжгірних прогинах, а також на окремих ділянках платформ 
цей комплекс часто просторово асоціює із соляною та глиняною тектонікою. 

 
3.3.5. Блоково-брилові комплекси вторинної епізони 
 
Блоково-брилові комплекси вторинної епізони (блоково-брилова тектоніка) яв-

ляють собою сполучення крихких розломів, які поділяють земну кору на жорсткі 
тектонічні блоки будь-якої конфігурації. Такі комплекси не несуть складчастих 
форм! Це тектоніка "холодних", охоплених відносно низькою температурою, діля-
нок кратонізованої земної кори, яка під час формування блокової тектоніки перебу-
вала в режимі щитів, плитних частин платформ, епіплатформних орогенів та епіге-
осинклінальних орогенів, а також рифтових і рифтоподібних зон.  

Основними макродислокаційними елементами цих комплексів є крихкі підкиди, 
скиди, зсуви, крихкі насуви та створені цими розломами горсти і грабени, рампові 
структури, зони сколювання, а також зони хаотизованих розломів, що створюють 
малюнок типу "битої тарілки" і маркуються ТФ ІІ–IV вторинної епізони. 

Рампом називають симетричну негативну структуру, обмежену спряженою па-
рою підкидів, що розходяться (рис. 3.108). 

Горст – симетрично позитивна структура, обмежена спряженою парою зустріч-
них підкидів.  
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Рис. 3.108. Схема горсту та рампу (взято з відкритих інтернет-ресурсів) 
 

Ці структри формуються в умовах горизонтального стиснення. 
Грабен є прямою протилежністю горсту. Він формується в умовах горизонталь-

ного розтягування і являє собою відносно опущений блок між парою скидів.  
Деколи горсти, грабени та рампи утворюють лінійні ступінчасті каскади. Подіб-

ні спорудження, які складаються із серії ступінчастих грабенів, називають рифто-
вими зонами. Класичними прикладами останніх є озеро Байкал у Східному Сибіру, 
а також Рейнський грабен у Німеччині. Перший являє собою щілеподібну котлови-
ну, дно якої опущене на глибину 1731 м, а другий – прогин з крутими стінками, за-
повнений перм-тріас-юрськими вугленосними відкладами та кайнозойськими оса-
довими відкладами (рис. 3.109). 

 

 
 

Рис. 3.109. Рейнський грабен, ускладнений серією дрібніших таких структур 
 

На щитах та плитних ділянках платформ блокові комплекси утворюються відно-
сно найбільш молодою (для того чи того району) крихкою розривною тектонікою. 
При цьому одна частина такої тектоніки успадковує напрямки попередньої, а друга 
є січною до останньої, відображаючи нову кінематику та динаміку структуроутво-
рювальних процесів. Найчастіше крихкі розломи утворюють сітку типу "битої тарі-
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лки", яка надає блокам зазначеного типу багатогранної, близької до ізометричної, 
форми в плані.  

На епіплатформних орогенах крихкі розломи більш упорядковані, ніж на щитах, 
і значна частина утворених ними блоків набуває призматичної і навіть пластинчас-
тої форми. При цьому крайові розломи іноді представлено пологими підкидами чи 
крутими насувами. Крім того, як правило, такі орогени ускладнюються поперечни-
ми та діагональними сколами (зсувами). Розломи різних типів у цілому надають 
подібним районам ступінчасто-горстоподібної (склепінчастої) блоково-брилової 
форми. Таку будову, наприклад, мають альпійські гірські спорудження Північного 
Тянь-Шаню, Гімалаїв та багатьох сучасних гірських районів світу. 

 
3.3.6. Вулкано-тектонічні комплекси епізони 
 
Вулкано-тектонічні комплекси епізони є об'єднанням пов'язаних у часі й прос-

торово тектонічних та породжених безпосередньо вулканізмом структурних форм, 
а також вулканічних тіл.  

Вулканізм є явищем, прямо залежним від тектонічної активності тієї чи тієї ділян-
ки земної кори. Його здійснення є прямим відображенням процесів, що відбуваються 
в глибоких надрах, у тому числі в астеносфері: він ініціюється континентальним чи 
океанічним рифтогенезом, субдукцією, проявом плюмтектоніки (розвитком так зва-
них "гарячих точок") та іншими подібними за розмахом явищами. Однак вулканізм і 
сам спроможний ініціювати деякі деформації земної кори, які пов'язані з:  

1) завоюванням магмою певного простору (формуванням розташованих на не-
значній глибині осередків);  

2) виснаженням відносно неглибоко залягаючих від поверхні магматичних осе-
редків; 

3) виверженнями магми та інших продуктів магматизму; 
4) глибинними вибуховими явищами;  
5) порушенням ізостатичної рівноваги відповідних ділянок літосфери при нако-

пиченні вулканічних товщ.  
Взаємовплив та взаємодія ендогенних (тектонічних) та внутрішніх (вулканічних) 

факторів, власне, і призводить до формування комплексів, які називають вулкано-
тектонічними.  

Вулкано-тектонічні комплекси відносяться до числа дислокаційно-речовинних і 
в різних випадках складаються з:  

1) вулканічних апаратів;  
2) кальдер (структур осідання);  
3) трубок вибуху та діатрем;  
4) систем крихких розломів та пов'язаних з ними блоково-брилових структур;  
5) субвулканічних тіл, в тому числі систем паралельних, кільцевих і радіальних 

дайок; 
6) вулканічних покривів;  
7) локальних вулканічних підняттів та депресій. 
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Системи паралельних, кільцевих і радіальних крихких розломів та суб-
вулканічних жильних тіл. Виникнення таких систем є наслідком прямого поєд-
нання тектонічних процесів із власне вулканічними. Системи цього типу характерні 
для лінійних зон концентрації вулканів, а також для ділянок прояву вулканізму 
центрального типу (рис. 3.110). В обох випадках виникнення подібних систем тісно 
пов'язане з формуванням та поступовим виснаженням відносно неглибоко від пове-
рхні залягаючих магматичних осередків, формуванням вулканічних апаратів, з 
утворенням кальдер, проявами субвулканізму, а також накладеними, але все ж таки 
зосередженими в зонах прояву вулканізму тектонічними деформаціями. 

 

 
 

Рис. 3.110. Схема будови пермського багатофазного вулкана Жантау в Центральному  
Казахстані (за В. Н. Зеленіним та В. В. Донським, 1984 р.). 1 – четвертинні пухкі відклади;  
2 – дрібні тіла субвулканічних сієніт-порфірів; 3 – радіальні й кільцеві дайки сієніт-порфірів;  

4 – дайки трахіліпаритів; 5 – екструзії трахіліпаритів; 6 – лавобрекчії трахіліпаритів  
жерлової фації; 7 – агломератові туфи і туфолави покривної фації; 8 – тонкошаруваті туфи  
і туфіти; 9 – трахіліпарити центрального нека та кільцевої інтрузії; 10 – лави та туфолави  

покривної фації; 11 – неки та релікти неків андезитового складу; 12 – базальти  
та андезито-базальти покривної фації; 13 – породи фундаменту вулкана; 14 – крихкі  

розривні порушення;15 – елементи залягання 
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Локальні вулканічні підняття та депресії. Підняття та депресії цих типів фор-
муються над неглибоко розташованими магматичними осередками, а депресії, крім 
того, – на місці накопичення значних за потужністю вулканічних мас. Їхнє форму-
вання, як уже зауважено вище, пов'язане зі створенням або виснаженням вулканічних 
осередків, а при накопиченні на поверхні значних вулканічних мас – із порушенням 
ізостатичної рівноваги. Класичним прикладом вулканічних підняттів є виникнення 
вулканічних островів у океанах при підводних виверженнях. До більших, планетар-
ного розмаху, таких утворень належать острівні дуги, серединно-океанічні хребти, 
гайоти (гігантські за площею підводні виступи) та інші їм подібні утворення.  

Загальний рівень дислокаційних перетворень відповідних середовищ не пере-
вищує ТФ ІV. 

 
3.3.7. Шовноскладчасті комплекси первинної епізони  
 
Шовноскладчасті комплекси (шовна складчастість) в епізоні розвинені виключ-

но в первинній її підзоні й відсутні у вторинній. Вони являють собою зони лінійної 
складчастості, контрольовані зосередженням великих крихко-в'язких чи та в'язко-
подібних розломів. Концентруються такі комплекси на границі тектонічно взаємо-
діючих великих блоків земної кори та навіть літосферних плит, і їх виникнення за-
галом зумовлюється залученням у сферу зсувної течії по розломах осадових та оса-
дово-вулканогенних товщ [21]. Деякі дослідники ототожнюють такі зони зі швами 
закритих у минулому міжконтинентальних басейнів. О. В. Слензак подібні струк-
тури розглядав як локальні зони напружень у літосфері [30]. 

Шовноскладчасті комплекси певною мірою паралелізуються з так званою геоси-
нклінальною складчастістю, під якою традиційно розуміють структури, що виник-
ли на місці геосинклінальних прогинів при тангенційному стисненні. З позицій тек-
тонофаціального аналізу, такі утворення розглядаються передусім як зони активної 
зсувної течії на макро- та навіть у мегамасштабному рівні. В англомовній науковій 
літературі їм деякою мірою відповідають shear zone [56; 57]. Уявлення про шовну 
складчастість (без уживання цього терміна) ще в 50–60-х рр. у тектоніку ввів 
А. В. Пейве, "прив'язуючи" цю складчастість до глибинних розломів, під якими він 
розумів тектонічні зони планетарної протяжності, значного глибинного закладання 
та великої тривалості розвитку.  

З позицій тектонофаціального аналізу, формування шовноскладчастих комплексів 
пов'язане із залученням у сферу тектонічної течії внаслідок в'язкого тертя крайових 
частин літосферних плит та великих блоків земної кори. Більш того, зони такої 
складчастості ототожнюються зі своєрідними тектонічними потоками, внутрішня 
організація яких певною мірою узгоджується із законам гідродинаміки [24]. Зокрема, 
вони мають "береги", які збігаються з контурами по латералі й вертикалі складчастих 
зон, і володіють симетрією (мають поверхні, напрямок та фронт течії тощо).  

Шовноскладчасті комплекси у первинній епізоні представлені: 
1) системами крихко-в'язких розломів або субв'язких розломів;  
2) складками прирозломного вигину;  
3) цілим рядом мезо- та мікродислокаційних структур.  
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Шовна складчастість формується в тектонічно активних ділянках земної кори (у 
рухливих поясах), яким відповідають зони обдукції (насування океанічних плит на 
континент), колізії (зіткнення літосферних плит чи їх частин – мікроконтинентів, 
теренів), а також гігантських та великих насувів та зсувів. Залежно від масштабів 
вказаної взаємодії та амплітуд зміщень утворюються відповідні за розмірами і по-
рядками шовноскладчастості зони. Звичайно, останні об'єднуються в складніші 
споруди, утворюючи складчасті системи, які, власне, відповідають областям так 
званої геосинклінальної складчастості. Останні завжди мають лінійний характер. 
Складки при цьому представлено переважно стиснутими та ізоклінальними форма-
ми. Часто вони змінюються вторинними монокліналями. 

Умовна поверхня, яка обмежує рівень поширення складок у комплексах даного 
типу по вертикалі, називається дзеркалом складчастості.  

Шовна складчастість вхрест її простяганню, як правило, контрастна, дискретна 
за інтенсивністю дислокаційних перетворень. Зокрема, ділянки ізокліналізації та 
вторинної монокліналізації складок у таких зонах чергуються з ділянками відносно 
малого стиснення, і таких утворень може бути десятки і сотні. Подібні латеральні 
зміни чудово фіксуються за десятибальною шкалою тектонофацій. Так, у цілому 
складчастість даного типу всіх структурно-реологічних обстановок маркується ТФ 
V–X, а зазначена контрастність – тектонофаціальними флуктуаціями (тектонофаці-
альними ритмами), які накладаються на загальний тектонофаціальний фон. Кожно-
му такому ритму відповідають конкретний розлом і конкретні складки, що пов'яза-
ні з цим розломом (рис. 3.111). Подібна картина на тектонофаціальному графіку 
має вигляд гребінця. 

 

 
 

Рис. 3.111. Структурний розріз Жарминської та Кокпетинської шовних зон  
та міжшовних синкліноріїв в Східному Казахстані. Зверху – графік тектонофацій  

за десятибальною шкалою, знизу – геологічний розріз 
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Шовноскладчасті структури завжди мають певну вергентність – панівне падін-
ня осьових поверхонь складок та інших площинних структурних елементів (кліваж, 
сланцюватість, тектонічна смугастість тощо). Така вергентність може бути верти-
кальною, нахиленою, горизонтальною, віялоподібною та іншою. При переважанні 
одного певного напрямку падіння зазначених поверхонь її визначають як моновер-
гентну. Крім того, вона буває й полівергентною.  

Зони шовної складчастості, які маркуються лише вищими тектонофаціями, ма-
ють будову вторинної монокліналі. Їх називають зонами зім'яття.  

Потужність і довжина шовноскладчастих зон залежать від амплітуди зсувних 
зміщень. Так, завжди відносно найпотужнішими й найпротяжнішими є планетарні 
зони шовної складчастості. Їхня ширина може досягати сотень кілометрів, а довжи-
на – тисяч кілометрів, тоді як ширина аналогічних тектонічних структур місцевого 
значення, як правило, обмежується першими десятками кілометрів. Що ж стосуєть-
ся впливу амплітуди, то її збільшення прямо корелює з потужністю цих зон: ті з 
них, які відіграють роль насувів та зсувів, як правило, мають значно більшу потуж-
ність, ніж врізові та підкидові структури. Подібна залежність зумовлена тим, що 
амплітуди горизонтальнозсувних зміщень, на відміну від підкидових, не лімітують-
ся ізостазією блоків літосфери і горизонтальні зміщення по них можуть досягати 
сотень і більше кілометрів. 

У будові зон шовної складчастості, а особливо тих, що відповідають зонам зі-
м'яття, суттєву роль відіграє тектонічний меланж. Склад останнього узгоджується 
зі складом субстрату, на якому закладалася шовноскладчаста структура. Так, для 
зон подібної складчастості, яка сформувалася на океанічній корі, завжди (навіть 
незалежно від подальшого розвитку) характерним є серпентинітовий меланж або 
меланж, який несе в собі уламковий матеріал офіолітового комплексу.  

Нерідко великі шовноскладчасті зони, і серед них особливо горизонтальнозсув-
ного походження, мають антиклінорну будову, яка виражена в тому, що центральні 
їх частини, які припадають на ділянки найбільшої дислокованості порід, ускладнені 
в'язкими протрузіями. Цікаво, що на тих самих центральних ділянках дуже часто 
присутні лінзоподібні тіла і навіть великі блоки порід, які значно древніші за всі 
інші породи і значно відрізняються від уламкового матеріалу меланжу. 

 
3.3.8. Плутоно-тектонічні комплекси епізони 
 
Плутонічна (інтрузивна) діяльність, так само як і вулканічна, завжди тісно пов'я-

зана з тектонічною активністю певних ділянок земної кори і здійснюється на фоні 
підвищення рухливості й проникності такої кори. Але подібна діяльність також 
здатна деформаційно впливати на вмісне середовище, викликаючи в ньому певні 
деформації. Окрім того, при становленні інтрузивних тіл (кристалізації магми та 
остигання твердої фази до температури вмісних порід) виникають прототектонічні 
структури (прототектоніка), які також тією чи тією мірою змінюють будову геоло-
гічного середовища. Сумарним результатом зазначеної інтрузивної діяльності і су-
провідних їй дислокаційних процесів є виникнення плутоно-тектонічних комплек-
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сів – наборів тісно пов'язаних між собою просторово й у часі інтрузивних тіл та 
тектонічних й прототектонічних структур (з урахуванням реологічних умов та 
механізмів упровадження й становлення таких тіл).  

Найважливішою складовою таких комплексів є інтрузивні тіла. Їх класифікують 
за різноманітними ознаками. Останні поділяють за:  

1) позицією в тектонічних структурах – на геосинклінальні (складчастих облас-
тей) та платформні (платформних областей);  

2) тектонічними режимами – на ранньогеосинклінальні, пізньогеосинклінальні 
(орогенні, в тому числі й пізньоорогенні) і платформні, колізійні; 

3) відношенням до складчастих процесів – на доскладчасті, синскладчасті (си-
нтектонічні), післяскладчасті (атектонічні);  

4) співвідношенням із формами залягання вмісних порід – на згідні (конкондар-
тні) і незгідні (дискондартні).  

Важливе місце у перерахованих класифікаціях посідають інтрузивні гранітоїди. 
Зокрема, серед них виокремлюють гранітоїди:  

1) острівних дуг;  
2) активних континентальних окраїн, колізійних зон на границі континент – ко-

нтинент;  
3) внутрішньоконтинентальних рифтових зон. 
В тому числі виділяють: І-граніти – типові інтрузивні утворення складчастих 

областей; S-граніти – пов'язані з коровим метаморфізмом та плавленням; А-граніти – 
пов'язані з зонами тектоно-магматичної активізації, постколізійні. 

У цій роботі пропонується типізація плутоно-тектонічних комплексів, яка вра-
ховує такі фактори:  

1) вплив реологічних умов вмісного середовища (рами) на форми впровадження 
магми та умови її становлення; 

2) механічний та механічно-термальний вплив інтрузивної магми на вмісні породи;  
3) масштаби та морфологічні форми прояву прототектоніки;  
4) співвідношення інтрузивних тіл із дислокаційними структурами вмісного се-

редовища (тектонічної рами);  
5) реакція інтрузивних тіл під час становлення на дію зовнішніх навантажень.  
 
3.3.8.1. Фактори й механізми формування плутоно-тектонічних комплексів 
Формування плутоно-тектонічних комплексів починається вже при русі магми, 

продовжується при її впровадженні та кристалізації і закінчується тільки після пов-
ного остигання інтрузивних тіл у твердій фазі до температури вмісних порід.  

Значну роль при формуванні таких комплексів відіграють:  
1) механічний вплив магми на вмісне середовище;  
2) механічно-термальний вплив магми на вмісне середовище;  
3) залучення магмою, а в певних випадках і розжареною твердою магматичною 

масою, у сферу спільної з нею течії вмісних порід;  
4) вплив реологічних властивостей вмісних середовищ (рами) на форми впрова-

дження та умови становлення інтрузивних тіл; 
5) прояви прототектоніки.  
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Крім того, на ефективність дії цих факторів впливає температура і відповідна 
їй в'язкість розплавів, насиченість цих розплавів флюїдною або, навпаки, твердою 
фазою.  
Механічний вплив магми на вмісне середовище. Формами реалізації такого 

впливу є магморозрив та підняття й поглинання магмою покрівлі. Вони проявля-
ються при впровадженні магми під тиском у тріщини чи певні ослаблені деформа-
ціями ділянки земної кори, до яких, наприклад, належать замки складок, крихкі та 
крихко-в'язкі розломи, зони міжформаційних брекчій, поверхні незгідностей тощо.  
Магморозрив при подібній агресії може здійснюватися шляхом поступового ро-

зширення магмою тріщин чи порожнин або ослаблених ділянок зазначеного вище 
типу. Вважається, що магма від глибинних осередків до місць впровадження руха-
ється по тріщинних каналах завдяки збільшенню об'єму порід при їх плавленні, дії 
тиску розчинених у ній газоподібних флюїдних речовин та дії гравітаційного фак-
тора, який викликається різницею густини розплаву і оточуючих порід.  

Напевно, виключно за допомогою магморозриву формуються жильні тіла та си-
ли. Причому при створенні перших магма використовує крихкі мезотріщини та 
крихкі розломи, а при формуванні других – стратиграфічні та пошарові тектонічні 
поверхні розділу різних за літологічним складом горизонтів та пачок порід.  
Підняття та поглинання магмою покрівлі, згідно з уявленнями Р. Делі, також 

тісно пов'язані з механічною активністю магми. Це явище реалізується як підняття 
та руйнування покрівлі. У певних випадках супроводжується частковим обрушен-
ням такої покрівлі та її розчиненням (асиміляцією) магмою.  

Приведені в роботі В. С. Заїки-Новацького та А. М. Казакова [9] дані свідчать, 
що надлишковий тиск розплаву при формуванні пластових інтрузивних тіл (силів) 
потужністю до 400 м, тобто підняттям розплавом покрівлі на таку ж висоту, має 
досягати 100 атм. Швидкість руху розплаву в цьому випадку залежно від його в'яз-
кості та ширини каналу коливатиметься від 0,01 до 10 м/с. При такій швидкості за-
повнення магмою камери потужністю до 100 м і протяжністю до 500 м триватиме 
від декількох діб до одного року.  

Припускають, що за участі механізму підняття та поглинання покрівлі форму-
ються великі масиви, і в тому числі батоліти. Правда, петрологи висловлюють певні 
сумніви щодо можливості поглинання магмою дуже значних мас, які відповідають 
батолітам. Але цей сумнів деякою мірою відкидається тим, що далеко не всі батолі-
ти, як свідчать геофізичні дані, являють собою потужні тіла, а ті, які справді поши-
рені на значних глибинах, у нижній частині складено продуктами гранітизації. 

Масиви, які сформувалися за допомогою підняття та поглинання покрівлі, в апі-
кальних частинах насичені численними напівоплавленими уламками та брилами 
вмісних порід (ксенолітів). 
Механічно-термальний вплив магми. Такий вплив магми на вмісні середови-

ща здійснюється шляхом передачі їм тепла, тобто їх нагріванням. Наслідком такої 
взаємодії є збільшення об'єму бокових порід при нагріванні й зменшення їх об'єму 
при подальшому остиганні. Подібний вплив частково нейтралізується ороговику-
ванням, яке призводить до формування рівноважної для високотемпературних умов 
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дрібнозернистої ізометрично-зернистої (найчастіше гранобластової) структури цих 
порід. Водночас за межами зони роговиків, де температура нагрівання вмісних по-
рід нижча, зазначений вплив реалізується у вигляді формування контракційної трі-
щинуватості. Згодом, при спаді температури, тріщинуватість мігрує і в роговики.  
Залучення магмою у сферу течії бокових порід. Це стає можливим завдяки 

в'язкому тертю між магмою та вмісними породами. Подібна взаємодія може відбу-
ватися тільки при незначному (що не перевищує перші порядки) в'язкісному порозі 
(різниці в'язкості у Па⋅с) між магмою і боковими породами. Такий поріг у різних 
термальних і, відповідно, реологічних умовах неоднаковий. Так, в епізоні він може 
бути дуже високий і досягати 15–20 порядків, тому що в'язкість вмісних порід у цій 
структурно-реологічній умові становить 1017–1023 Па·с, тоді як температура деяких 
силікатних розплавів перевищує 800 °С і більше, а їхня в'язкість, відповідно, не пі-
днімається вище п'ятого порядку (дані з "Довідника фізичних констант гірських 
порід", 1969 р.). Подібний поріг суттєво знижується в мезозоні, а тим більше в ка-
тазоні, у зв'язку із природним розігрівом бокових порід. Крім того, зниженню цього 
порогу можуть сприяти; низька вихідна в'язкість деяких корових кислих магм, що 
виплавлялися при відносно низькій температурі (експериментально доведено, що 
граніти можуть виплавлятися навіть при температурі близько 600° С), та насичення 
магм твердими залишками субстрату і бокових порід. 
Вплив реологічних властивостей вмісних середовищ (рами) на форми 

впровадження та становлення інтрузивних тіл. Упровадження магматичних мас 
може відбуватися у відносно розігріте й, відповідно, пластичне середовище (раму), 
або навпаки – у холодне жорстке (пружно-крихке) таке середовище (раму). Усе це 
безпосередньо відбивається на швидкості кристалізації магми, характері її криста-
лізаційної диференціації та механічного і механотермального впливу на вмісні по-
роди, а також на характері прояву прототектоніки. 
У холодному вмісному середовищі (рамі), що відповідає епізоні, становлення ін-

трузивних тіл відбувається шляхом магморозриву і з самого початку та до кінця в 
тій камері, яку магма завоювала безпосередньо при впровадженні та магморозри-
ві. Тому подібні тіла зберігають форму камери, яку вони завоювали, і мають усі 
притаманні класичним інтрузивним утворенням атрибути: різкі контакти, роговики 
тощо. Крім усього іншого, вони відзначаються низьким деформаційним впливом на 
вмісне середовище.  
Прототектоніка інтрузивних тіл. Подібна тектоніка в інтрузивних маси-

вах, як уже було зазначено вище в частині "Вторинна епізона", представлена твер-
дою та рідинною фазами. При цьому в масивах основного – середнього складу 
превалює прототектоніка рідинної фази (вторинна шаруватість, смугастість, ди-
рективні структури), тоді як в тілах гранітоїдів, становлення яких відбувалося в 
умовах епізони, переважають прототектонічні структури твердої фази (контрак-
ційна тріщинуватість). 

Докладніше особливості прототектоніки, що сформувалася в умовах епізони, ро-
зглянуто в підрозділі "Первинна епізона нестратифікованих середовищ". 
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3.3.8.2. Типи плутоно-тектонічних комплексів у епізоні 
Плутоно-тектонічні комплекси в епізоні представлені двома типами: 
1) інтрузивно-відбитоскладчастим;  
2) інтрузивно- блоковим.  
В першому випадку інтрузивні тіла комплексуються з відбитоскладчастими 

структурами катагенетичної підзони первинної епізони, а у другому – з блоково-
бриловими структурами вторинної епізони. 
Інтрузивно-відбитоскладчасті комплекси первинної епізони розвинені в 

чохлах окремих відносно тектонічно активних ділянок платформ та деяких накла-
дених прогинів. Інтрузивні тіла цих комплексів мають форму, яка максимально 
пристосована до первинної шаруватої будови та неінтенсивних (відбитих) складча-
стих форм вмісних осадових товщ. При цьому найбільш досконалу в цьому відно-
шенні форму мають тіла порід основного складу, які часто представлені силами. 
Водночас інтрузивні тіла кислішого складу утворюють лаколіти, лопотіти, гарполі-
ти тощо (рис. 3.113). При цьому важливою особливістю подібних тіл, як свідчать 
геофізичні дані, є те, що вони найчастіше безкореневі, тобто є продуктами глибин-
ної (вірогідно, мантійної) магмогенерації.  

 

 
 

Рис. 3.113. Геологічний розріз гранітного лаколіта (5), що належить  
плутоно-тектонічному комплексу первинної епізони, за даними буріння та інтерпретації  

полів сили тяжіння, у крайовій частині Жамантинського прогину в Південному Казахстані:  
1 – ранньопалеозойський фундамент; 2, 3 – нижньокарбонові вмісні породи (2 – сіроколірні  
осадові, 3 – вулканокластичні, 4 – субвулканічні). За Н. Я. Бабкіним, О. І. Лукієнком, 1971 р. 
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Цікаво, що у тіл основного та близького до них складу найкраще розвинена прото-
тектоніка рідинної фази, а в аналогічних тіл кислого складу вона пригнічена або від-
сутня взагалі, водночас добре розвинена прототектоніка твердої фази. Тіла основного 
складу часто утворюють цілі каскади типу "шаруватого пирога". Яскравим прикладом 
подібних комплексів є трапова формація та супровідні їй тектонічні структури зазна-
ченого вище типу Східносибірської платформи. Інтрузивна частина цієї формації 
складається з дайок та силів долеритів, габро-долеритів і габро-діабазів, які досягають 
потужності 200–300 м. Такі тіла завойовували простір передусім шляхом підняття по-
крівлі. Деякі з них відзначаються грубою речовинною розшарованістю. Так, подібну 
будову мають пластові інтрузії так званого норильського типу, склад яких по вертика-
лі знизу доверху змінюється від троктолітів через олівінове і безолівінове габро до 
габродіоритів. Окремі такі тіла несуть лінійні та площинні текстури течії.  
Інтрузивно-блокові комплекси вторинної епізони являють собою поєднання 

інтрузивних тіл із блоково-бриловою тектонікою. Основними їх складовими є:  
1) крихкі розломи практично всіх кінематичних типів (скиди, підкиди, зсуви та 

ін.) та різноманітного орієнтування й геометричної форми в плані (кільцеві, радіа-
льні, діагональні тощо);  

2) інтрузивні тіла довільної, найчастіше неправильної, форми. 
Комплекси цього типу розвинені на епіплатформних орогенах та щитах плат-

форм. Інтрузивні тіла, що входять до їх складу, порушують жорстку складчасту ра-
му або просторово використовують її ослаблені ділянки. Форма цих тіл різноманіт-
на – своїм утворенням вона значно зобов'язана магморозриву та обрушенню й пог-
линанню покрівлі.  

В усіх без винятку подібних інтрузивних тілах цього комплексу добре розвинена 
прототектоніка твердої фази, а у тіл основного та ультраосновного складу, крім то-
го, прототектоніка рідинної фази.  

Як правило, інтрузивні утворення цих комплексів багатофазні. Фази при цьому 
утворюють як самостійні (однофазні), так і комбіновані (поліфазні) в різних прос-
торових комбінаціях масиви. Особливе місце серед них посідають кільцеві плутони 
лужного основного й ультраосновного складу, які розвинені на щитах (Балтійський, 
Алданський, Аравійсько-Нубійський та інші). Концентруються у вигляді окремих 
субізометричних у плані масивів, створених із "вкладених" один в інший кільцевих 
чи напівкільцевих тіл (рис. 3.114). Іноді інтрузивні утворення даного типу просто-
рово асоціюються із близькими за віком і складом вулканічними породами, утво-
рюючи з ними вулкано-плутонічні асоціації.  

Розмах по латералі інтрузивно-блокових комплексів досягає багатьох сотень і 
тисяч квадратних кілометрів. При високій продуктивності інтрузивного магматиз-
му утворюються великі (навіть такі, що формально сприймаються як батоліти) ма-
сиви. Наприклад, подібний пізньогерцинський (пізньокам'яновугільно-пермський) 
комплекс у Північному Прибалхашші Казахстану охоплює площу в декілька тисяч 
квадратних кілометрів. Він накладається на складчасті структури каледонід і ранніх 
герцинід. Його формування деякі дослідники пов'язують з плюмтектонікою (лока-
льним розігрівом верхньої мантії та нижньої частини земної, у даному випадку ко-
нтинентальної, кори над гарячими мантійними струмами).  
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Рис. 3.114. Cередньопалеозойський Хібінський багатофазний кільцевий плутон лужного  
складу на Балтійському щиті: 1 – вмісні породи докембрію та палеозою; 2 – роговики;  

3 – гранітоїдні хібініти; 4 – трахітоїдні хібініти; 5 – ійоліти, уртити, апатити;  
6 – егіринові нефелінові сієніти; 7–гранітоїдні фойяліти; 9 – четвертинні відклади.  

За Є. Н. Володіним, з книги В. Є. Хаїна, М. Г. Ломізе (1995 р.) [41] 
 

Особливу підгрупу комплексів даного підтипу утворюють регіональні дайкові 
пояси, які простягаються на сотні та навіть тисячі кілометрів. Такі пояси маркують 
регіональні структури розтягання або розтягання-сколювання. Як правило, вони 
формуються в режимі вторинної епізони. 
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