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ПЕРЕДМОВА 
Дійсна робота є другим виданням підручника зі с труктурної геології, 

призначеного для геологічних факультетів вищих навчальних закладах України. 
Перше її видання було здійснено в Київському національному університеті імені 
Тараса Шевченка в 2002 р. Книга вийшла невеликим накладом (близько 200 пр.) і 
при цьому більша частина накладу залишилася в Києві.  

Зміст книги у другому виданні в основному збережений. Але окремі розділи 
частково перероблені або доповнені чи навпаки скорочені. Найбільш помітні зміни 
торкнулися розділу «Елементарні дислокаційні структури та їх множини», в якому 
враховано сучасні дані з морфологічних форм прояву та генетики таких с труктур. 
Частково оновлений ілюс тративний матеріал.  

Підручник підготовлено на кафедрі загальної та історичної геології геологічного 
факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. При її 
підготовці, крім численних літературних даних, використано результати 
структурних досліджень, виконаних колективами дослідників (за участю автора 
даної роботи) в Інституті геологічних наук імені К.Сатпаєва НАН Республіки 
Казахстан (1975–1993 рр.), Відділенні морської геології та осадочного 
рудоутворення НАН України (1994–1996 рр.), а також на кафедрі загальної та 
історичної геології (1996–2007 рр.). 

Автор висловлює вдячність професору В.В.Шевчуку за критичні зауваження до 
підручника першого видання, які тієї чи іншою мірою були враховані при підготовці 
другого видання. 

 
Доктор геолого-мінералогічних наук, професор О.І.Лукієнко 
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ЧАСТИНА I. ВВІДНА 
Дана робота формально являє собою першу частину підручника з курсу структурної 

геології та геологічного картування, які на геологічних факультетах традиційно 
читаються як одна дисципліна.  

 
1.1. Зміст дисципліни 

Структурна геологія тісно пов'язана спільними завданнями з геотектонікою 
(тектонікою) – наукою про будову, рухи та деформації літосфери. Але об'єктом її 
уваги є, головним чином, верхня частина літосфери, тобто земна кора і до того ж та 
частина останньої, яка доступна для візуальних та інструментальних досліджень. 
Вона вивчає: 1) геологічні тіла з позицій їх геометричних параметрів, внутрішньої 
будови та форм залягання, 2) деформаційні утворення (дислокаційні структури), з 
якими пов'язані зміни геометричних параметрів та форм залягання цих тіл, 3) 
природні конструкції та прос торові комбінації геологічних тіл і дислокаційних 
структур верхньої частини земної кори. При цьому безпосереднім її об’єктомї 
досліджень є відносно малі геологічні тіла та дислокаційні структури, розмах яких 
по латералі не перебільшує перші десятки кілометрів.  

Форми залягання геологічних тіл, які утворилися безпосередньо при морському 
та континентальному осадконакопиченні, вивітрюванні, магматизмі, регіональному 
та контактовому метаморфізмі, гранітизації, метасоматозі, гідротермальній і в тому 
числі рудоутворюючій діяльнос ті, прийнято називати первинними. Тому, крім 
структурної геології, їх вивчають ще літологія, петрологія, стратиграфія та інші 
геологічні науки. У зв'язку з цим структурна геологія найбільшу увагу приділяє 
висвітленню вторинних, обумовлених природними деформаціями (дислокаційними 
перетвореннями), форм залягання геологічних тіл та дислокаційних структур.  

Структурна геологія має власну методологію і, крім того, використовує методи 
суміжних напрямів геологічної науки – літології, магматичної, метаморфічної та 
структурної петрології, стратиграфії, структурної геофізики, петрофізики, 
тектонофізики. При цьому методи перших трьох відзначених напрямів дозволяють 
виділяти геологічні тіла за походженням і складом. У свою чергу структурна 
петрологія надає можливість визначити роль і місце в природних деформаціях 
мінеральних (динамометаморфічних) перетворень гірських порід. При цьому особливе 
місце в ній посідає мікроструктурний аналіз, за допомогою якого вивчаються вторинні, 
що зумовлені деформаціями, орієнтації зерен та кристалографічних елементів окремих 
породоутворюючих мінералів. Методи стратиграфії використовуються для визначення 
просторових і часових співвідношень первинних та вторинних форм залягання 
геологічних тіл. На основі цих методів навіть створено напрям структурної геології, 
який вивчає вторинну стратифікацію деяких ділянок земної кори, що зазнали значних 
деформаційних перетворень. Що ж стосується методів структурної геофізики, то їх 
використовують для вивчення форм залягання геологічних тіл на глибині за 
допомогою граві-, магніто- та електророзвідки, а також інших методів геофізики та 
різних типів каротажу свердловин. Петрофізичні методи застосовуються для 
визначення кількісних характеристик деформацій на основі вивчення фізичної 
анізотропії (неоднорідності пружних та інших властивостей за основними структурно-
кінематичними напрямами) порід. Тектонофізичні методи дозволяють визначати 



4 

характер палеополів напружень та напрямів дії структуроутворюючих сил у крихко-
пружному середовищі. Для цього будуються спеціальні плоскі або об'ємні 
(стереографічні) діаграми деяких найважливіших елементів-індикаторів деформацій 
(тріщин, кліважу, сланцюватості, кристалографічних елементів мінералів тощо).  

Крім відзначених природничих наук, структурна геологія використовує методи 
фізики твердого тіла, деяких розділів теоретичної та прикладної механіки суцільних 
середовищ, гідродинаміки. Подібні запозичення надають можливість визначати 
динаміку, кінематику, фізичні механізми та деякі якісно-кількісні показники 
природних деформацій. Крім того, методи механіки суцільних середовищ 
дозволяють вивчати природні деформації шляхом порівняння їх з 
експериментальними, отриманими в лабораторних умовах на так званому 
еквівалентному матеріалі (глина, парафін, петролатум та інші матеріали). 
Використання теоретичних положень гідродинаміки надають можливість 
досліджувати механізми високопластичних деформацій гірських порід та деяких 
форм в'язкої течії цих порід.  

Суттєвий внесок у вирішення завдань структурної геології також дає 
використання методів геологічної картографії, космо- та аерофотозйомок, а також 
комп'ютерних технологій. При цьому методи геологічної картографії застосовують 
для вивчення архітектури певних ділянок верхньої час тини земної кори і в тому 
числі форм залягання геологічних тіл шляхом зчитування їх із геологічної карти. 
Приблизно ту ж задачу виконують і методи космо- та аерофотозйомок. Геологічні 
тіла та дислокаційні структури у цьому випадку виділяються за допомогою 
дешифрування (розпізнання) на космо- та аерофотознімках, а також деяких 
фотоелектронних та електронних зображеннях поверхні Землі. Що ж стосується 
комп'ютерних технологій, то вони дозволяють отримувати віртуальні (можливі, 
прогнозовані, уявні) моделі (образи) архітектури земної кори. Такі технології 
набувають усе більшого застосування. 

Структурна геологія як розділ геологічної науки почала формуватися в другій 
половині дев'ятнадцятого сторіччя у зв'язку з розвитком геологічної картографії. 
Тому в ній існують напрямки традиційні й ті, що виникли порівняно недавно, або 
навіть, які створюються сьогодні під впливом досягнень інших відзначених 
напрямів геологічних та суміжних наук.  

Основу методології структурної геології становить структурний аналіз, який 
являє собою різнобічне вивчення дислокаційних структур польовими, 
лабораторними та іншими засобами досліджень. Такий аналіз включає в себе 
визначення: 1) геометрії (конфігурації по прос тяганню та падінню) геологічних тіл 
та дислокаційних структур, 2) морфологічних форм прояву (внутрішньої організації, 
будови) цих тіл та структур, 3) генезису дислокаційних структур і в тому числі 
механізмів, за допомогою яких вони утворилися, 4) характеру та напрямку дії 
структуроутворюючих сил та напружень, у полі яких сформувалися ці структури, 
5) історії (послідовності в часі) структуроутворюючих процесів. Крім того, одним із 
найважливіших завдань такого аналізу є ідентифікація та розробка типізацій 
(класифікацій) дислокаційних структур та форм залягання геологічних тіл за 
геометричними, морфологічними, генетичними та іншими критеріями. 



5 

Структурний аналіз довгий час обмежувався вивченням геометрії та морфологічних 
форм прояву дислокаційних структур, без необхідного врахування речовинних змін 
субстрату, який несе ці структури. Розроблені при такому обмеженні структурні 
типізації та класифікації фактично прийнятні лише для верхніх ділянок земної кори так 
званого нульового метаморфізму, де деформації відбуваються без суттєвих 
петрографічних змін порід. Такий підхід обмежив можливості структурного аналізу, а 
в деяких випадках взагалі зробив його неприйнятним для вивчення дислокаційних 
структур метаморфічних та деяких гранітоїдних комплексів, що сформувалися при 
високотемпературних умовах за допомогою пластичних деформацій та в'язкої течії. 

У зв'язку із зазначеним у 20-40-ті рр. ХХ ст. у структурній геології з'явився 
аналітичний напрямок (Г.Клоос та Е.Клоос, В.Зандер, А.А.Полканов та ін.), який 
пізніше, у 60–70-ті рр. трансформувався у стрейн-аналіз та структурно-
парагенетичний аналіз. 

Стрейн-аналіз являє собою кількісно-аналітичні дослідження природних 
деформацій. Теоретичною основою йому слугує механіка суцільних середовищ. Він 
базується на тектонофізичних дослідженнях. Цей аналіз найбільшого поширення 
набув в англомовних країнах та Західній Європі (І.Рамзай, Е.Клоос та ін.). У 
колишньому Радянському Союзі суттєвий внесок в його розробку зробили 
М.В.Гзовський та його послідовники.  

Структурно-парагенетичний аналіз включає в себе традиційний геометричний 
аналіз і, крім того, являє собою комплексну оцінку дислокаційних структур на основі 
визначення наборів структурних елементів, що їх складають, та структурно-текстурних 
і мінеральних змін порід, що їх супроводжують. Тобто з позицій такого аналізу 
дислокаційна структура визначається не тільки за окремими (наприклад, 
геометричними чи іншими) критеріями, а за сукупністю ознак деформацій і 
відповідних останнім структурних елементів та речовинних (структурно-текстурних і 
мінеральних) змін порід. Іншими словами, такий аналіз одночасно враховує геометрію 
цих структур, їх морфологічний прояв на мезо- і мікрорівні та речовинні зміни 
субстрату, що несе ці структури. "Фундаментом" структурно-парагенетичного аналізу 
є визначення структурних парагенезисів – стійких (закономірних) наборів тісно 
пов'язаних між собою в часі (тих, які виникли майже одночасно або при безперервній 
послідовності) та просторово структурних форм, а також окремих геологічних тіл, які в 
сукупності складають певні складноорганізовані тектонічні структури. 

У даному підручнику с труктурно-парагенетичний підхід кладеться в основу 
аналізу всіх без винятку, які розглядаються в ньому, складних дислокаційних 
структур та дислокаційних комплексів. Причому перевага надається 
тектонофаціальному варіантові подібного аналізу, розробленому у 70–80-ті рр. 
Є.І.Паталахою та його школою, до якої належить і автор даної роботи. Цей аналіз, 
на відміну цілого ряду інших парагенетичних підходів, обов'язково враховує 
реологічний с тан та Р-Т умови деформаційного середовища, а також реологічні 
механізми, за допомогою яких відбувалися дислокаційні перетворення. Крім того, 
він, як і стрейн-аналіз, надає можливість визначати якісно-кількісні характеристики 
деформації порід. 
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1.2. Загальні уявлення про природні деформації та в'язку течію 
Будь-яка зміна первинних форм залягання гірських порід й у тому числі 

формування складчастих форм і розломів у природних умовах зумовлюються 
деформаціями, а також своєрідною в'язкою течією гірських порід. 

Деформація (deformatio – спотворення) – це зміна взаємного розташування 
частинок геологічного тіла в супроводі зміни його об'єму чи форми, або одночасно 
об'єму і форми.  

 
1.2.1. Природні фактори деформацій 

Деформації в природних умовах здійснюються в силових полях, що 
породжуються: 1) тектонічними процесами, 2) природною гравітацією, 3) ударними 
та вибуховими явищами, 4) зміною температурного режиму земної кори та 
пов'язаним з нею розігрівом або остиганням гірських порід, 5) фазовими переходами 
речовини, 6) діагенезом осадових порід, 7) гідратацією та дегідратацією порід і 
мінералів, а також багатьма іншими, менш впливовими факторами.  

У числі тектонічних процесів, які спричиняють деформацію, можна відзначити: 1) 
стиснення та розтягання земної кори та окремих її ділянок, які викликаються зміною 
ротаційного режиму та припливно-відпливними явищами; 2) глибинними процесами у 
надрах Землі (речовинною диференціацією та горизонтальною й вертикальною 
конвекцією мантійної речовини й пов'язаними з цими явищами дрейфом літосферних 
плит і зміщенням великих блоків земної кори; субдукцією (зануренням), обдукцією 
(насуванням) та колізією (зіткненням) літосферних плит; 3) локальним стисненням та 
розтяганням окремих ділянок земної кори, які викликаються завойовуванням магмою 
геологічного простору та діапіризмом різних типів, 4) зміною навантажень на земну 
кору у зв'язку з накопиченням або денудацією осадових та магматичних товщ та 
зумовленою такою зміною ізостазією. 

Деформації, викликані гравітацією, мають взагалі універсальний характер для 
земної кори, бо гірські породи в будь-якій її частині зазнають силу тяжіння. Крім 
того, цей фактор породжує деформації внаслідок гравітаційної нестійкості порід на 
схилах та дії густинної інверсії (спливання відносно легких плас тичних мас) у 
надрах.  

Ударні та вибухові явища спричинюють деформації при падінні на поверхню 
Землі метеоритів і експлозивних та вулканічних виверженнях у надрах.  

Зміна температурного режиму земної кори в природних умовах приводить до 
збільшення або зменшення об'єму геологічних тіл. Дія температурного фактора перш 
за все зумовлюється звільненням теплової енергії при розпаді радіоактивних елементів, 
а також речовинною диференціацією Землі, флюїдно-тепловими потоками в літосфері, 
локальним розігрівом гірських порід при дії на них магматичних розплавів та 
гідротермальних розчинів. Крім того, нагрівання чи охолодження порід викликається 
зануренням осадових та вулканогенних товщ в область високих ізотерм, чи навпаки, 
підняттям цих товщ в область низьких ізотерм. Крім зазначеного, деформації у зв'язку з 
температурним фактором ініціюються остиганням магматичних тіл. 

Фазові переходи зумовлюють деформації шляхом зміни об'єму при плавленні порід 
та кристалізації розплавів, а також при мінеральних перетвореннях (фазових переходах) 
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гірських порід при метаморфізмі. Класичним прикладом такої зміни об'єму у твердій 
фазі є перехід базальтоїдів з густиною 3,2-3,3 г/см3 в еклогіти з густиною 4,2 г/см3. 

Діагенезис на всіх стадіях супроводжується зменшенням порис тості та 
ущільненням осадових порід, що, у свою чергу, приводить до зменшення об'єму, а 
отже, і деформації відповідних цим породам шарів.  

Гідратація та дегідратація також приводять до збільшення або зменшення об'єму 
порід. Подібні зміни, наприклад, виникають при переході ангідриту в гіпс чи навпаки, а 
також при водонасиченні чи збезводненні глинистих мінералів та складених цими 
мінералами порід. 

 
1.2.2. Напруження та напружений стан геологічного середовища 

При дії зовнішніх навантажень у тілах по всьому їх об'єму чи на окремих їх 
ділянках виникають пружні сили, котрі намагаються відновити первинну рівновагу 
і, тим самим спричиняють деформацію. Мірою цих сил є напруження  – сили 
віднесені до одиниці площі. Такі напруження ( або ) визначаються за формулою: 

 
 = Р/S, 

 
де Р – сила, а S – площа, на які діє дана сила. Вимірюються вони в ньютонах/м2 – 
паскалях. 

Напруження, як і сила, також являє собою вектор. Тому на кожній умовній 
площадці (S), яка орієнтована під певним кутом до напрямку вектора зовнішньої 
сили, завжди існує вектор повного напруження (р), який можна розкласти на 
вектори напружень нормальних () та дотичних () (рис. 1.2.1). Вектор повного 
напруження за напрямком збігається з вектором сили Р, тоді як вектор нормальних 
напружень перпендикулярний (нормальний) до відзначеної площадки, а вектор 
дотичних напружень паралельний цій площадці. 

 
Рис. І.2.1. Схема розподілу повного (p) та нормального ( )  

і дотичного () напружень на площадці S, яка розташована 
під кутом до діючої сили (її вектор співпадає з вектором напруження р ) 
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Величина нормальних та дотичних напружень залежить від орієнтування 
площадок, в яких вони діють, відносно напрямку, що співпадає з вектором р. 
Зокрема, ці напруження зменшуються або збільшуються при зміні кута між 
відзначеними площадкою та вектором сили. У зв'язку з цим завжди існують окремі 
кутові положення площадок відносно вектора сили, в яких нормальне чи дотичне 
напруження дорівнює нулю, або навпаки, досягає певного максимального значення. 
Подібні відносно максимальні напруження називаються головним нормальними 
(max)  та головним дотичними (max).  

Площадки, в яких діють головні нормальні та головні дотичні напруження, не 
збігаються. При цьому встановлено, що, площадки, в яких діють головні нормальні 
напруження, при одновісному розтяганні чи стисненні орієнтуються перпендикулярно 
до напрямку дії цих сил, а площадки, в яких діють головні дотичні напруження, – під 
кутом 45 до цих напрямків, і, крім того, величина головних дотичних напружень 
дорівнює половині головних нормальних (max=max/2). 

Просторові й кількісні співвідношення відзначених вище напружень визначаються 
графічно та на основі нескладних розрахунків, наведених нижче на прикладі 
одновісного розтягання стрижня (рис. 1.2.2). 

Якщо зовнішня сила, що розтягає брусок, має значення Р, то повне напруження 
(р) у перетині, що має площу S, перпендикулярному до цієї сили, буде дорівнювати:        

 
p=Р/S. 

 

 
Рис. 1.2.2. Схема нормальних і дотичних напружень на довільно 

орієнтованій площадці S1 при одновісному розтяганні стрижня 
 

У будь-якому іншому, орієнтованому під кутом   до площадки S, перетині 
площею S1, нормальне й дотичне напруження будуть дорівнювати:  

 
=Р1/S1          та          = P2/S1. 

 
Якщо врахувати що: P1=Pcos , Р2=Psin , a S1=S/cos , то за допомогою 

підставлень і спрощень рівнянь визначаємо, що 
 

=coscos · Р/S =p·cos2 , 
 =sincos ·Р/S = рsincos   =1/2 psin2 . 
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Шляхом підбору значень кутів установлюється, що найбільше нормальне 
напруження при одновісному розтяганні діє в перетині, розташованому 
перпендикулярно до напрямку вектора сили, тому що cos2=1, коли =0. У свою 
чергу, найбільше дотичне напруження, яке складає половину найбільшого (у даному 
випадку повного) нормального, діє в перетинах, розташованих під кутом 45 до цієї 
сили, тому що при цьому куті sin2= sin90 (тобто 245) =1. 

Нормальні напруження залежно від характеру зміни форми тіла поділяють на 
напруження розтягання та стиснення.  

Крім відзначеної одновісної деформації існують двовісна та тривісна. З 
останніми пов'язані плоский і об'ємний напружений стан  геологічних середовищ.  

Двовісна деформація зумовлюється дією двох пар взаємно перпендикулярних 
найбільших нормальних та дотичних напружень (рис. 1.2.3), а тривісна – трьома 
подібними парами в трьох взаємно перпендикулярних площадках (рис. 1.2.4).  

При двовісній деформації max=(1–2)/2. При цьому, якщо  1=2, то max=0. 
 

 
Рис. 1.2.3. Схема розташування максимальних нормальних  та дотичних 

напружень при двовісній деформації 
 
В об'ємному напруженому середовищі існують максимальні, середні та 

мінімальні головні напруження: 123  Середні напруження в певній точці 
виражаються як 

 
сер=(1+2+3) /3 

 
Якщо  1=2=3, то дотичні напруження, як і при двовісній деформації, відсутні. 

Це випадок урівноваженого всебічного стиснення чи розтягу (рис. 1.2.5). Подібне 
стиснення в геологічних середовищах, за аналогією з гідростатичним, називається 
літостатичним. 
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Рис. 1.2.4. Схема розташування максимальних нормальних  та дотичних 

напружень при об'ємному напруженому стані 
 

В інших випадках, коли максимальні нормальні напруження не рівні між собою 
( 123), відбувається деформація (стрес) середовища. При подібній нерівності 
дотичні напруження також не дорівнюють нулю. Максимальні дотичні напруження 
в цьому випадку проявляються на двох сполучених площадках, котрі ділять 
наполовину кут між найбільшою та найменшою осями нормальних напружень і 
дорівнюють max=(1 -3)/2 (див. рис. І.2.4).  

 
Рис. 1.2.5. Умови напружень літостатичні (а) та нелітостатичні (б) 

 
Геометричним виразом нелітостатичного розподілу напружень є трьохвісний 

еліпсоїд з осями σ1 , σ2 та σ3. 
Поля напружень. Сукупність напружень у всіх точках тіла або масива утворює 

поле напружень. Такі поля за масштабами прояву поділяють на регіональні та 
локальні. При цьому масштабність їх прояву може мати декілька ступенів. 
Прикладом локального поля напружень є концентрація напружень на кінцях тріщин, 
кавернах, місцях вигину шарів.  

Поля напружень поділяють ще на регулярні і нерегулярні. Регулярні поля як 
правило мають регіональний розмах. Вони відзначаються односистемніс тю 
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орієнтування головних осей напружень як по вертикалі так і по горизонталі. 
Прикладами регулярного є поле, зумовлено дією сили тяжіння, ротаційним режимом 
Землі, а також регіональними тектонічними факторами. Важливою рисою таких 
полів є паралельність проявлених в їх межах лінійних та площинних структурних 
форм (розломів, осьових поверхонь складок, сланцюватос ті, кліважу, тріщин тощо). 
У свою чергу нерегулярні ( їх ще називають диференцьованими) поля напружень 
відзначаються неднорідним орієнтуванням головних осей напружень. Найчастіше 
такі поля локальні і проявлені в неоднорідних в літолого-структурному і 
реологічному відношеннях середовищах. 

 
1.2.3. Типи деформацій за характером зміни форми геологічних тіл 

За характером зміни форми (та відповідно внутрішнього розташування 
час тинок) геологічних тіл деформації поділяються на: 1) однорідну та 
неоднорідну, 2) скорочення та видовження, 3) зсуву, 4) вигину та ін.  

Однорідна та неоднорідна деформація. Деформація вважається однорідною, якщо 
всі частинки тіла переміщуються по прямих лініях в одному напрямку і на одну й ту ж 
саму відстань, тобто якщо деформація всіх частин цього тіла однакова. Така 
деформація відбувається шляхом зміни форми, але без зміни об'єму. Прикладом такої 
деформації є перетворення кола в еліпс, а квадрата – в прямокутник (рис. 1.2.6, б). 

 

 
Рис. 1.2.6. Деформація однорідна (б) та неоднорідна (в): а – недеформоване 

тіло (квадрат та вписане в нього коло) 
 

У випадках, коли відзначена умова порушується (рис. 1.2.6, в), тобто частинки 
рухаються по різних траєкторіях і на різну відс тань, деформація вважається 
неоднорідною. Її прикладом є вигин бруска, кручення циліндра тощо. У природних 
умовах неоднорідній деформації відповідають складки.  

Деформації скорочення та видовження. Такі перетворення відбуваються при 
одновісному стисненні та розтяганні відповідно, тобто при дії сил, направлених 
назустріч одна одній або в протилежні боки. Величина таких деформацій 
характеризується видовженням чи скороченням ().  
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Деформація зсуву (зсув). Подібна деформація ініціюється парою паралельних 
або взаємно перпендикулярних сил. Зсуви поділяють на: 1) простий та 2) чистий.  

Простий зсув ініціюється парою паралельних, але направлених у протилежні 
боки, сил. Величина такої деформації характеризується кутом зсуву () – кутом між 
первинним і вторинним положенням однієї з поверхонь (граней) тіла, початкове 
(додеформаційне) орієнтування котрої було нормальним до відзначених сил (рис. 
1.2.7, а). При такому зсуві кожна частинка тіла зміщується паралельно деякій осі на 
одну і ту ж відс тань. Об'єм тіла при цьому не змінюється. Певним прикладом 
подібного зсуву є східчасте зміщення стопи паперу, яке не супроводжується зміною 
потужності аркушів. 

 
Рис. 1.2.7. Деформація зсуву простого (а) та чистого (б) на прикладі зміни 

форми квадрата та ромба. (Буквами з індексами та штрихами відзначено 
положення вершин фігур після деформації) 

 
При такій деформації в поперечному перетині тіла діють головним чином 

дотичні напруження.  
Чистий зсув – це деформація одночасного видовження та поперечного 

скорочення тіла (рис. 1.2.7, б), яка в цілому проходить без зміни об'єму (видовження 
по одній осі компенсується скороченням по другій). При такому зсуві зміщення 
аркушів (якщо знову звернутися до попереднього прикладу) обов'язково має 
супроводжуватися зменшенням потужнос ті кожного аркуша. Ініціюється така 
деформація одночасною дією дотичних і нормальних напружень.  

Різновидом зсуву є кручення – зміщення вздовж криволінійних поверхонь. Останнє 
виникає тоді, коли величина кута зсуву монотонно змінюється вздовж площини 
сковзання в напрямку, нормальному до напрямку зсуву. При відносно простій формі 
прояву такого зсуву всі частинки тіла переміщуються в площинах ковзання по дугах, 
центри яких лежать на осі кручення. Кручення також може бути простим і чистим. 

Деформація вигину (вигин). Вигин являє собою деформацію плоского чи будь-
якого іншого за формою видовженого тіла, за якої умовно вибрані плоскі паралельні 
поверхні цього тіла перетворюються на криві поверхні. Цей тип деформації широко 
проявлено в природних умовах. Наприклад, йому відповідають певні типи складок. 

Вигин у механіці за способами прикладення сил відносно поверхні  плоского (або 
будь-якого іншого видовженого) тіла та характером розподілу напружень і 
деформації в цьому тілі поділяють на: 1) чистий, 2) поперечний і 3) поздовжній. 
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Рис. 1.2.8. Деформація вигину чистого (а) та поперечного (б). 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; 

а l1  на рис. б – довжина тіла після деформації 
 

Чистий вигин породжується двома, прикладеними до кінців бруска, рівними, 
але направленими назустріч одна одній силами (рис. 1.2.8, а). Такий вигин 
здійснюється шляхом зближенням кінців плоского тіла і супроводжується 
видовженням зовнішнього контуру цього тіла, і навпаки, скороченням внутрішнього 
його контуру. Крім того, відособлюється центральна частина даного тіла – 
нейтральний шар (нейтральна поверхня), довжина якого не змінюється. У цьому 
випадку в поперечному перетині тіла діють, головним чином, нормальні 
напруження.  

При такому співвідношенні скорочення та видовження потужність тіла в цілому 
не змінюється.  

Поперечний вигин (рис. 1.2.8, б), на відміну від чистого, ініціюється силами, з 
яких одна прикладена до кінців тіла й утримує ці кінці від зближення, а друга діє 
нормально чи під кутом до поверхні (чи осі) цього тіла. При такій взаємодії сил 
відбувається видовження–стоншення (розтяг–стиснення) крайових частин тіла. Це 
означає, що в поперечному перетині тіла діють не тільки нормальні напруження, але 
й дотичні.  

Поздовжній вигин відбувається в середовищах, які складаються з паралельних 
плоских тіл. Породжується дією сил, які орієнтовані паралельно поверхням цих тіл. 
Реалізується як диференційоване ковзання (волочіння) та кручення окремих 
відносно пластичних таких тіл (див. рис. 3.4.18, 3.4.19). Для його виникнення 
необхідно, щоб кінці чи частини останніх зближувалися. Причому не має значення: 
в ході яких рухів відбувалося це зближення.  

 
1.2.4. Види деформацій за фізичними і механічними характеристиками та 

реологічна поведінка тіл 
Деформації за фізичними і механічними характеристиками поділяються на: 1) 

пружну, 2) пластичну і 3) розривну (крихку). 
Пружна деформація (пружне деформування). Такою вважається та 

деформацією, яка зникає при знятті навантаження.  
Фізичний зміст подібної деформації наочно розкривається на прикладі деформації 

кристалічної ґратки монокристалів. Зокрема, пружна деформація здійснюється шляхом 
спотворення (скривлення) кристалічної ґратки та незначного зміщення центрів коливань 
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частинок із місць стійкої рівноваги (рис. 1.2.9, а). Але оскільки кристалічна ґратка 
володіє певною потенційною енергією, яка мінімальна або дорівнює нулю, коли 
частинки знаходяться (коливаються) на відзначених стійких центрах рівноваги, і 
навпаки ця енергія зростає, коли відбуваються відзначені спотворення та зміщення. При 
знятті сили частинки повертаються на свої місця і ґратка (а з нею і весь монокристал) 
відновлює свою форму. 

Пружна деформація відбувається за законом Гука, згідно з яким її величина 
(видовження чи скорочення) прямо пропорційна напруженню: 

 
 = Е, 

 
де Е – постійна для даного матеріалу – коефіцієнт пружнос ті (модуль Юнга, модуль 
пружності), а  – видовження чи скорочення. 

 
Рис. 1.2.9. Схема різних видів деформації кристалічної ґратки: а – пружної, б – 

пластичної за допомогою трансляції, в – пластичної за допомогою 
двійникування (ДП – двійникові площини) 

 
Таким самим рівнянням визначається зв'язок між дотичними напруженнями () і 

кутом зсуву (): 
 

 = , 
 

де  – модуль зсуву (коефіцієнт Пуассона).  
Обидва відзначені модулі вимірюються в паскалях (Па). 
Модулі пружності й зсуву змінюються в широкому діапазоні. Так, наприклад, у 

зволожених глин він дорівнює 3 МПа, тоді як у кам'яної солі він становить 28 ГПа, а в 
гранітів та гнейсів досягає 70 ГПа. 

Графічно пружна деформація відображається прямою лінією (див. рис. 1.2.10). 
Пластична деформація (непружне деформування). Пластичною вважається та 

деформація, яка залишається після зняття навантажень, і яка проходить без 
суттєвого руйнування матеріалу. Вона здійснюється без помітного зростання 
напружень (див рис. 1.2.10). 

Така деформація пов'язана зі зсувним переміщенням частинок Вона ініціюється й 
підтримується, головним чином, максимальними дотичними напруженнями, тобто 
являє собою певну форму течії твердих тіл. У механіці таку течію називають 
пластичною. 

На рівні кристалічної ґратки пластична деформація здійснюється шляхом 
переміщення центрів теплових коливань на повну відстань між місцями їх стійкої 
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рівноваги, тобто таким чином, що ці центри знову опиняються в положенні стійкої 
рівноваги. Подібні переміщення реалізуються за допомогою: 1) трансляції, 2) 
двійникування кристалічної ґратки та 3) міграції дислокацій (дефектів, крипу) цієї 
ґратки.  

Трансляція в даному випадку являє собою звичайне ковзання одного шару 
кристалічної ґратки по поверхні другого (див. рис. 1.2.9, б).  

Двійникування являє собою більш складний, ніж трансляція, процес 
деформування кристала, коли одна його частина зміщується відносно другої таким 
чином, що їх крис талічні гратки с тають дзеркальним відображенням одне одного 
відносно певної площини (рис. 1.2.9, в).  

Міграція дислокацій проявляється як спотворення шарів кристалічної ґратки при 
русі дефектів.  

Майже ідеальним матеріалом, який деформується пластично за допомогою 
відзначених мікромеханізмів, є метали.  

У гірських породах, крім розглянутих вище трансляційних механізмів, пластичну 
деформацію забезпечує цілий ряд інших механізмів, у числі котрих суттєву роль 
відіграють такі, як: 1) взаємозміщення зерен мінералів за рахунок порушення 
слабких зв'язків між ними, 2) зміщення частин породи за системою паралельних 
мікросколів, площинок ковзання, 3) орієнтована перекристалізація породи. 
Докладніше розгляд цих механізмів та факторів, що їх спричинюють, наведено 
нижче в розділах, котрі с тосуються реологічних механізмів пластичної та в'язкої 
течії гірських порід.  

Розривна (крихка) деформація. Розривною вважається та деформація, дія якої 
приводить до втрати суцільнос ті геологічного тіла, тобто до його руйнування. 
Розрізняють два види руйнування: відрив і сколювання.  

Відрив відбувається по площадках, в яких діють максимальні нормальні напруження, 
у вигляді тріщин відриву. При розтягу–стисненні він орієнтується нормально до 
розтягальних сил і паралельно стискуючим силам. 

Сколювання викликається дотичними напруженнями і здійснюється по 
площадках, в яких діють найбільші дотичні напруження, що орієнтовані під кутом 
45 (у реальних, геологічних умовах від 20 до 40) до осі стиснення або розтягу. Цей 
тип руйнування реалізується шляхом розвитку тріщин сколювання.  

Більш масштабні крихкі деформації приводять до багаторазового дроблення – 
катаклазу, мілонітизації. 

Спроможність гірських порід до руйнування характеризується міцністю на 
відрив та сколювання. 

Зв'язок між різними видами деформацій та реологічна поведінка тіл. Усі 
розглянуті види деформації в геологічних середовищах у часі часто змінюють одна одну, 
тобто пов'язані взаємопереходами та взаємонакладеннями. Зокрема, пластична 
деформація може змінювати пружну, остання – у деяких випадках пластичну, а крихка – 
і пружну, і пластичну. Подібні взаємопереходи видів деформацій зумовлюються 
тривалістю їх прояву і залежать, крім того, від швидкості зростання або зменшення 
навантажень; збільшенням або зменшенням напружень, зміною температури та іншими 
факторами.  
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Рис. 1.2.10. Графік, який на прикладі одновісного розтягання стрижня у 

спрощеному вигляді характеризує зміну видів деформації залежно від величини 
напружень ( ) та розмірів деформації (): 1 – межа пружності, 

2 – межа текучості, 3 – межа міцності 
 
Зміну видів деформації на прикладі одновісного розтягання с трижня можна 

охарактеризувати графіком, наведеним нижче (рис. 1.2.10). Зокрема, перехід 
пружної деформації в пластичну, а останньої – у крихку фіксується межами 
(порогами): 1) пружності (пропорційності), 2) текучості, 3) міцності та ін.  

Межі пружності відповідають напруження, при яких виявляються перші 
залишкові деформації, межі текучості (її ще називають межею пластичності) – 
напруження, при яких деформація зростає без помітного збільшення навантаження, 
і, нарешті, межі міцності (кінцева міцність, тимчасовий опір) – напруження, при 
яких тіло починає руйнуватися.  

Нижче межі пружності тіла знаходяться в пружному стані (тіла Гука), а їх 
реологічні властивості характеризуються модулем Юнга (пружності) чи Пуассона. При 
цьому деформація керується законом Гука.  

Вище межі пружності деформація перестає бути лінійною і набуває риси 
пластичної, що знаходить свій вираз у частковому збереженні деформації після зняття 
навантажень. У свою чергу вище межі текучості (чи пластичності) тіла переходять у 
пластичний стан. У цьому стані вони називаються пластичними або тілами Сен-
Венана. Причому тіла, які мають проміжні властивості між двома відзначеними 
станами, ще називають пружно-пластичними, крихко-пластичними  або тілами 
Бінгама. 

При досягненні межі міцності тіла втрачають суцільніс ть (руйнуються) і на 
ділянці руйнування скидають напруження.  

При відсутності межі текучості або дуже низькому її порозі тіла знаходяться в 
в'язкому стані (тіла Ньютона). 

Учення про поведінку тіл (у нашому випадку гірських порід) при деформації в 
часі називається реологією. У зв'язку з цим у тектоніці та структурній геології в тому 
числі використовують поняття про реологічні властивості та реологічні механізми. 
Під першими розуміють спроможність порід у даних Р-Т умовах до того чи іншого 
виду деформації або течії, а під другими – механізми, за допомогою яких 
відбуваються ці деформації або течія на зерновому та міжзерновому рівнях.  



17 

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 котрої починається руйнування: 

1) якщо деформація до руйнування або утворення тріщини не перевищувала 1%, 
матеріал вважається дуже крихким, 

2) якщо ця деформація дорівнює 1–5%, матеріал помірно крихкий,  
3) якщо ця деформація дорівнює 5–10%, матеріал помірно пластичний 
Релаксація, текучість та повзучість. У геологічних середовищах пластичні 

деформації відбуваються на фоні зміцнення гірських порід, або навпаки їх знеміцнення. 
Перше викликається деяким підвищенням напружень, а друге – їх зниженням. У 
подібних випадках процес стає нестійким: зміцнення приводить до зміни пластичної 
деформації пружною та навіть розривною, а знеміцнення – до переходу породи в стан 
текучості – подальшого зростання пластичної деформації. 

На співвідношення відзначених деформацій у першу чергу впливає швидкість 
зростання зовнішніх навантажень та тривалість (час) деформацій, а також температура. 
Зокрема, тривалі й при цьому повільно зростаючі навантаження саме і приводять до 
релаксації й повзучості.  

Релаксація являє собою спонтанне послаблення напружень у тілі, яке 
знаходиться під навантаженням, нижче межі пружності. Вона супроводжується 
частковою чи повною "консервацією" деформації, тобто перетворенням останньої у 
пластичну. Реалізується релаксація за допомогою повзучості – здібності порід 
пластично деформуватися при напруженнях нижче межі пружнос ті. Такі властивості 
речовин обумовлюється певними, що зменшують опір деформації, змінами 
внутрішніх зв'язків на зерновому та інших рівнях, які встигають проявитися 
внаслідок відзначеної тривалої дії навантажень. Вважається, що релаксація є одною 
з передумов складкоутворення та прояву своєрідної в'язкої течії гірських порід.  

Зворотним до релаксації є процес швидкого (навіть миттєвого) розвантаження 
деякої частини пружної і навіть пластичної деформації. Наслідком такого 
розвантаження є виникнення сейсмічних хвиль та руйнування. Наприклад, навіть такі 
дуже пластичні породи, як волога глина, властивості котрої наближаються до в'язкої 
рідини, при дуже швидкому зростанні навантажень (ударі) можуть поводити себе як 
речовина з пружними властивостями: у них з'являються тріщини.  

 
1.2.5. В'язкість 

Під в'язкістю розуміється властивості речовини чинити внутрішній опір течії. 
Уявлення про в'язкість речовин було введено І.Ньютоном для визначення реакції 
ідеальних рідин (ньютонівських тіл, які характеризуються відсутністю межі 
текучос ті) на швидкість течії. Зокрема, рідина завжди вчиняє опір такому рухові 
внаслідок дії в ній внутрішнього тертя, тобто прояву в'язкості. У різних рідинах 
подібний опір неоднаковий. Для підтримання руху рідини потребується постійне 
прикладення сил та відповідних дотичних напружень. У такій системі опір 
швидкості течії рідини визначається динамічною в'язкістю (коефіцієнтом в'язкості) 
– . Така в'язкість прямо пропорційна напруженню () та часу деформації (t) і 
зворотно пропорційна величині деформації (): 
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=t/. 
 

В'язкість вимірюється в паскаль-секундах (Пас). 1Па с=1Нс/м2, або пуазах 
(П)=0,1 Пас. Наприклад, в'язкість води, дорівнює 0,003 Пас, вологої глини – 100 
Пас, а кристалічної гірської породи – до 1023Пас. 

Зворотною до в'язкості величиною є текучість ():  
 

 =1/. 
 

Певною динамічною в'язкістю володіють і неньютонівські тіла, до яких відноситься 
і гірські породи. В'язкість останніх залежить від мінерального складу, структури та 
текстури. На неї впливають ступені літіфікації, метаморфізму порід. Вона завжди 
змінюється при нагріванні, а також при збільшенні чи зменшенні напружень. На неї, 
крім того, впливає і внутрішня організація геологічного середовища. Наприклад, 
сумарна в'язкість тонкошаруватих порід завжди менша, ніж така в'язкість 
грубошаруватих чи взагалі нешаруватих порід. За цим принципом, але без урахування 
температурних умов, гірські породи були поділені М.В.Гзовським на чотири наступні 
категорії: перша – глини, солі, гіпси, тонкошаруваті піщано-глинисті товщі, які мають 
в'язкість від 1014 до 1017,5 Пас; друга –  тонкошаруваті вапняки, мергелісті й піщано-
глинисті товщі, в'язкість котрих за тих же умов змінюється від 1015 до 1018,5 Пас; 
третя –  слабошаруваті пісковики, конгломерати, вулканічні породи та 
слабометаморфізовані піщано-глинисті породи, в'язкість яких змінюється від 1017 до 
1020 Пас; четверта – граніти та інші інтрузивні породи, а також гнейси, кристалічні 
сланці, в'язкість яких при дотичних напруженнях 15-20 МПа дорівнює 1018-1019 Пас. 
Інші дослідники верхній поріг в'язкості гірських порід у мантії підіймають до 1022-23 
Пас. 

 
1.2.6. В'язка течія 

В'язкою течією називають деформацію, котра здійснюється як повзучість при 
постійних напруженнях   і не реагую на короткотривалі зміни навантажень.  

Спроможністю до течії даного типу перш за все володіють ньютонівські тіла, 
течія в котрих здійснюється як атомарно-молекулярний рух. Крім того, подібним 
чином течуть за певних температур та за певної швидкості напівтверді та навіть 
деякі тверді аморфні речовини (бітуми, мастила, суспензії, колоїдні речовини, 
тагіліти, вулканічне скло тощо), динамічна в'язкість яких на багато порядків вище 
ідеальних рідин.  

У певних геологічних умовах спроможністю до течії, що нагадує в'язку, 
володіють тонкодисперсні (аморфноподібні)  породи типу яшм, а також деякі 
кристалічні гірські породи. Зокрема, так (або майже так) поводять себе навіть при 
низьких температурах зволожені глини, сипкі матеріали, лід, кам'яна сіль, а при 
високих температурах у глибоких надрах – цілий ряд інших гірських порід. Але 
течія останніх, на відміну від рідин та аморфних речовин, здійснюється головним 
чином на зерновому та міжзерновому рівнях. Її реалізації сприяє присутніс ть у 
породах води. 
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У зв'язку із зазначеним цілий ряд дослідників (В.В.Білоусов,1986;  В.Н.Жарков, 
1960; Д.Флін, 1966; Є.І.Паталаха, 1970, Б.М.Чиков, 1992 та ін.) поведінку гірських 
порід з відносно низькою межею текучості за певних літогенетичних та 
температурних умов також називають в'язкою, а їх деформацію – в'язкою течією. 
О.Б.Гінтов (2005) течію подібного типу називає псевдо'язкою, вважаючи, що в 
природних умовах при короткотривалій зміни навантажень вона обов'язково 
сполучується із пружним деформуванням.  

Є.І.Паталаха (1981) показав, що в'язкій течії, яку він ще називає тектонічною, 
зсувною, певною мірою відповідають зсувні деформації гірських порід, які 
реалізуються за допомогою кліважування, розсланцювання та інших подібних 
механізмів дислокаційних перетворень гірських порід. Розроблено класифікацію 
реологічних механізмів в'язкої течії гірських порід, яку наведено і в цій роботі.  

Згідно із законами гідродинаміки, будь-яка течія речовини реалізується як потік між 
двома жорсткими поверхнями в певному напрямку і з певною швидкістю. Така течія 
буває ламінарною та турбулентною. Перша відзначається лінійним, розшарованим на 
своєрідні мікропластинчасті тіла, рухом речовини з постійною або градієнтною в хрест 
простягання потоку швидкістю, а друга – швидким і обов'язково диференційованим за 
швидкістю та напрямком рухом речовини.  

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

 
VD /=a=const (число Рейнольдса). 

 
Зміна одного з параметрів приводить до зміни ламінарної течії турбулентною та 

навпаки.  
Турбулентність спричинюється багатьма факторами, серед яких мають місце: 

1) неоднорідність в'язкості та густини речовини в потоці, 2) присутніс ть у потоці 
дуже в'язких тіл, які створюють лобовий опір, 3) різка зміна швидкості течії 
речовини на окремих ділянках потоку, 4) взаємодія різнонаправлених струмів 
потоку 5) зчленування та перетинання різних потоків та ін. 

У геологічних умовах унаслідок великої тривалості деформацій, переважає течія, 
яка відповідає ламінарний. 

 
1.2.7. Уявлення про еліпсоїд деформації та використання моделей такого 

еліпсоїда для визначення кількісних характеристик деформацій гірських порід 
Поняття про еліпсоїд деформації було введено Г.Беккером у 1893 р. на основі 

уявлення про перетворення кулі при деформації на дво- або тривісний еліпсоїд. 
Відхилення розміру осей еліпсоїда від розміру осей первинної кулі відповідає 
величині деформації вздовж його головних осей. 
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Рис. 1.2.11. Еліпсоїд напружень-деформації (пояснення в тексті) 

 
Еліпсоїд напружень. При пружному деформуванні з основними осями еліпсоїда 

збігаються напрямки векторів головних нормальних напружень (рис. 1.2.11). 
Зокрема, найдовша вісь співпадає з максимальним напруженнями – σ1, а найкоротша 
вісь – σ3 з максимальним напруженням с тиснення. Вісь σ2 займає проміжне 
положення. Що ж стосується найбільших дотичних напружень у такому еліпсоїді, то 
вони знаходяться у двох кругових перетинах, які утворюють кут () із віссю σ3. При 
ідеальній пружній деформації цей кут приблизно дорівнює 45. 

Подібний еліпсоїд називають еліпсоїдом нормальних напружень чи просто 
напружень. Формально такий еліпсоїд демонструє співвідношення напружень і 
деформації. Але його використання для визначення кількісних залежнос тей 
напружень від величини деформації чи, навпаки, в геологічних середовищах носить 
обмежений характер. Справа в тому, що він моделює ідеальні пружні деформації 
гомогенного (однорідного за всіма показниками) середовища, які керуються 
законом Гука. Реальні деформації тіл у природних умовах далеко не завжди 
відповідають пружним. Тому подібний еліпсоїд більш-менш коректно можна 
використовувати тільки для визначення кількісних характеристик деформацій тих 
середовищ (ділянок земної кори), властивості яких наближаються до пружних. 

У пластичних середовищах еліпсоїд деформації викорис товують тільки як 
модель, яка демонструє кількісні характеристики зміни форми тіла при деформації 
розтягання–с тиснення та зсуву. При цьому використовуються моделі еліпсоїдів: 1)  
видовження–скорочення (розтягання–с тиснення) та 2) обертання. 

Модель еліпсоїда видовження-скорочення. У пластичних та наближених до 
в’язких середовищах, що характерні для високотемпературних умов, тектонічна 
течія на мезо- та мікрорівні здійснюється, як свідчать багаточисельні дані (у тому 
числі ті, що приведені нижче), за моделлю еліпсоїда видовження-скорочення, 
параметри якого змінюються  при зменшенні або зростанні деформації (рис. 1.2.12). 
За такою моделлю течія відзначеного типу здійснюється без обертання головних 
осей деформації (але може обертатися еліпсоїд у цілому). Вісь а в цьому випадку 
співпадає з напрямком транспортування матеріалу, якому в природних умовах 
відповідає лінійність. За цією моделлю умовне вписане або реальне тіло, що має 
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початкову форму кулі (чи наближеної до неї субізометричної фігури), при розтягу-
стисненні зазнає видовження по осях а та b (у випадку тривісної деформації) і 
скорочення по осі с. Тіло при цьому набуває форму тривісного або двовісного 
еліпсоїда. Відрив у такому випадку здійснюється по поверхнях bс та час тково (при 
відносно малих деформаціях) ас, в яких діють найбільші нормальні напруження σ1 
та σ2. відповідно. У той же час сколювання, ковзання здійснюється по поверхнях 
спряжених кругових перетинів S1, в яких діють найбільші дотичні напруження (τ1). 
Кут між ос танніми  у пластичних середовищах, залежно від величини деформації, 
зменшується й при дуже великій деформації може досягати нуля. Відповідним 
чином змінюється положення цих поверхонь відносно напрямку головних осей 
деформації (а та с). Зокрема, при мінімальній деформації кут між кожною такою 
поверхнею й віссю а теоретично дорівнює 45º, а при збільшенні деформації він 
зменшується аж до 0°.  

 

 
Рис. 1.2.12. Аналіз деформації на прикладі моделі еліпсоїда 

видовження-скорочення 
 

Така модель класично була використана Е.Клоосом (1958) для аналізу 
складчастих дислокацій на прикладі деформованих оолітів. Цей дослідник до оолітів 
відносить породи, які складається 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 
концентричних шарів. 

Деформовані ооїди у відзначених породах мають форму тривісного еліпсоїда 
(рис. 1.2.13), 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 
вважається, що в складчастих структурах вона паралельна шарніру складки.  

Є.Клоос вважав, що деформовані ооїди не є еліпсоїдами деформації, тому що 
вони не володіють однорідною будовою і деформуються пластично з 
перебільшенням межі пружності. За його позицією, ооїди демонструють лише 
ступені деформованості й напрямок течії.  

При аналіз і деформації оолітів визначають: 1) максимальне розтягання та 
стиснення (компоненти деформації) по основних осях та 2) ступені деформованості 
у відсотках та за співвідношенням – a:c (довгої ос і деформованого мікротіла – до 
короткої). 
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Рис. 1.2.13. Приклади деформації (б – слабкої і в – сильної) ооїдів  порівняно з 

недеформованими їх аналогами (а) (за Е.Клоосом, 1958) 
 

Визначення величини розтягання та стиснення виконується за наступними 
формулами: 

1) максимальне розтягання – a100%/r 
2) максимальне стиснення – c100%/r, 
де r – радіус первинної фігури, а a,b, c – півосі еліпсоїда. При цьому радіус 

вираховується за формулою                        
 

r3=abc. 
 

За якістю тензодатчиків, крім ооїдів, використовують будь-які інші геологічні 
тіла, первинна форма яких більш-менш близька до круглої або ізометричної. До 
таких тіл, наприклад, належать мигдалини та "подушки" у вулканічних породах, 
більш-менш ізометричні ксеноліти, зерна і агрегати зерен, порфірові виділення та 
порфіробласти в крис талічних магматичних та метасоматичних породах, галька, 
рештки фауни та флори в осадових породах та багато інших подібних за формою 
мезо- та мікротіл.  

В усіх відзначених випадках задача з визначення с тупенів деформації коректно 
розв'язується лише в тому випадку, коли в'язкість відзначених включень не 
відрізняється або близька до в'язкості матриці, в якій вони знаходяться.  

Модель еліпсоїда обертання. Подібна модель, звичайно, викорис товується для 
вивчення кількісних характерис тик прос того зсуву. Є.І.Паталаха (1981) використав 
цю модель для визначення ступенів деформованос ті порід при кліважній течії, котра 
якнайближче відповідає моделі відзначеного зсуву (рис. І.2.14).  

 
Рис. 1.2.14. Аналіз простого зсуву (потужніть –L не змінюється) на прикладі 

двовісної моделі еліпсоїда обертання (досліджується квадрат та вписане в нього 
коло). L – потужність тіла, γ – кут зсуву,   – кут відхилення сплощеності еліпсу 

від площини зсувної течії (горизонталь), А – амплітуда зсуву 
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Якщо в тілі, що зазнає однорідної плоскої деформації, виділити квадрат та вписане в 
нього коло радіусом r з осями а і с, які відповідають осям розтягу та стиснення й на 
початку орієнтуються під кутами 45 до поверхні зміщення, зсув приведе до 
перетворення цього квадрата в паралелограм, а коло – в еліпс з осями ac. При 
збільшенні кута зсуву (γ) і відповідно амплітуди зсуву (А), вісь а поступово 
видовжується, а вісь с, навпаки, скорочується. Крім того, обидві осі обертаються в 
напрямку зсуву. Відносні розміри цих осей та значення кутів   та   (кут зсуву) разом 
характеризують величину зсувної деформації. 

Згідно з цією моделлю визначають компоненти деформації () еліпсоїда по 
напрямках кожної осі за формулами: 

 
a=(a-d)/d,                    c=(c-d)/d. 

 
Дані за кількісними характеристиками зсувної деформації, що розраховані на 

прикладі цієї моделі, наведено в шкалі тектонофацій (див табл. 3.4.1).  
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ЧАСТИНА ІІ 
ГЕОЛОГІЧНІ ТІЛА ТА ЇХ ПЕРВИННІ ФОРМИ ЗАЛЯГАННЯ 

 
 

2.1. Уявлення про геологічне тіло 
Уявлення про геологічне тіло походить від поняття про фізичне тіло, котре являє 

собою деякий об'єм речовини з певними фізичними властивостями (агрегатний стан, 
маса, щільність, температура, електропровідність, магнітність тощо). Геологічне тіло 
також уявляється як фізичне, але з урахуванням літолого-петрографічних, 
стратиграфічних, структурних, геохімічних, геофізичних, та інших ознак. Йому 
відповідає певна частина геологічного середовища (певний простір), яке відрізняється 
від інших частин цього середовища як мінімум за однією з наступних умов: 1) складом, 
2) внутрішньою будовою, 3) фізичними властивостями порід, 3) фаціальними або Р-Т 
умовами утворення і 4) за віком.  

Формально до геологічного тіла можна віднести зерно мінералу та ксеноліт у 
магматичній породі чи мікроуламок та конкрецію в осадовій породі. Але за 
елементарне геологічне тіло в осадових утвореннях прийнято брати шар, а в 
магматичних та метаморфічних – будь-яке за розмірами однорідне петрографічне 
відокремлення. При цьому подібне тіло може бути шаром, лінзою, дайкою, штоком 
тощо. Приблизно саме такий підхід існує й відносно тіл, що утворюють корисні 
копалини. Зокрема, до останніх відносять ділянки з підвищеною, що відповідає 
промисловим кондиціям, концентрацією певних елементів, а також цінних для 
промислових та інших потреб мінералів і порід. 

Характеристики геологічних тіл за параметрами та формою. Займаючи певний 
простір, геологічні тіла відповідним чином утворюють і певні об'ємні геометричні 
фігури. У числі таких фігур прийнято виділяти: 1) ізометричні, 2) лінзоподібні, 3) 
плитоподібні (пласти. шліри), 4) неправильні, які нагадують амебу або мастильну пляму, 
та ін.  

Форма геологічних тіл може бути первинною і вторинною. Первинною формою 
прийнято вважати ту, яка виникла безпосередньо при осадконакопиченні, 
магматизмі, метаморфізмі й рудоутворенні, або міграції рідинних і газових речовин 
та води, а вторинною – ту, яка утворилася при дислокаційних перетвореннях цих 
тіл. 

Форма геологічних тіл залежить від умов, в яких вони утворилися. Зокрема, тіла 
осадового походження найчастіше мають плитоподібну форму, тоді як 
магматичного і метаморфічного – більш різноманітну й нерідко неправильну.  

Розміри геологічних тіл визначаються за довжиною по падінню та прос тяганню й 
за шириною (товщиною, потужніс тю) у поперечному до падіння й простягання 
напрямку. У структурній геології, крім того, параметри геологічних тіл, які зазнали 
деформацію, визначають за трьома напрямками – осями а, b, с. 
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Найважливіші генетичні типи геологічних тіл. Земна кора несе різноманітні за 
походженням геологічні тіла, серед яких найбільшу роль відіграють наступні: 1) осадові, 
2) поверхнево-гравітаційні (хаотичні комплекси), 3) магматичні, 4) метаморфічні (й у 
тому числі метасоматичні), 5) глибинно-гравітаційні, 6) тектонічні (тектоніти) та ін. 

Прикладом осадових тіл є шари осадових порід та їх товщі, вулканічних тіл – 
покриви всіх типів, субвулканічних та інтрузивних тіл – будь-які за розмірами 
штоки, лаколіти, сили, дайки тощо, метаморфічних тіл – поля розвитку 
метаморфічних порід, ореоли роговиків, метасоматитів, гідротермальні жили. До 
тектонічних відносяться тіла брекчій, катаклазитів, мілонітів, зони меланжу тощо. 
Нарешті, до глибинно-гравітаційних тіл відносяться пластично переміщені при 
гравітаційній нестійкості плас тичні маси. Прикладом таких тіл є соляні, глиняні, 
серпентинітові та інші діапіри, а також ядра граніто-гнейсових куполів. 

Названі геологічні тіла залежно від походження є об'єктом уваги літології, 
магматичної та метаморфічної петрології, рудної геології, структурної геології та 
структурної петрології, нафтової геології та гідрогеології. Тому в даній роботі вони 
розглядаються тільки під кутом внутрішньої організації та форм залягання.  

Ієрархія, порядки та ранги геологічних тіл. У геологічному середовищі різні за 
розмірами та внутрішньою організацією геологічні тіла завжди знаходяться в певній 
ієрархічній взаємозалежності. Наприклад, певні елементарні тіла складають більш 
складні й великі, останні у свою чергу – ще складніші тощо. Тобто геологічні тіла 
утворюють певні ієрархічні ряди. У межах таких рядів елементарні тіла прийнято 
вважати найбільш високопорядковими і в той же час самими низькоранговими, а тіла, 
котрі закінчують такий ряд, – самими низькопорядковими і відповідно самими 
високоранговими. Прикладом такої ієрархії є ряди типу: шар  пачка шарів  товща  
осадовий шар земної кори  земна кора в цілому. Найбільш порядковим і одночасно 
найменш ранговим у цьому ряді є шар, а наймеш порядковим і самим високоранговим – 
земна кора. Аналогічна, але трошки інша за змістом, порядковість – ранговість існує й у 
тіл інтрузивного походження: фаза (петрографічно однорідне тіло)  комплекс (група 
різних за складом, але пов'язаних за походженням і віком тіл)  магматична серія (група 
просторово пов'язаних комплексів).  

Границі геологічних тіл. Границі геологічних тіл за характером прояву можуть 
бути: 1) явними – чітко вираженими, різкими, контрастними, 2) не зовсім явними – 
не чітко вираженими, "розмазаними", 3) уявними (умовними) – майже зовсім 
непомітними, та 4) припустимими (передбачуваними) – зовсім непомітними, що 
визначаються лише за непрямими ознаками.  

Крім зазначених, виділяють границі за віковим співвідношенням геологічних тіл, а 
також за характером тектонічної взаємодії одних тіл з іншими. Характеристика таких 
границь наводиться нижче у відповідних розділах. Коротко відмітимо, що існують 
границі стратиграфічні, які являють собою поверхні розділу різних за віком осадових, 
осадово-вулканічних, вулканічних та інших утворень, інтрузивні – поверхні, які 
обмежують інтрузивні тіла, метаморфічні та метасоматичні – поверхні, найчастіше 
не зовсім явні, які обмежують метаморфічно або метасоматично змінені породи, 
гравітаційні, яким відповідають, поверхні ковзання, тектонічні – розломи різних 
типів. 
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2.2. Осадові тіла 
До осадових тіл відносять геологічні утворення, які виникли при накопиченні 

продуктів фізичного та хімічного вивітрювання порід в морях (теригенні, хемогенні та 
органогенні), озерах (такі ж за характером, що і морські), болотах (переважно 
органогенні), річках (алювій), а також при діяльності тимчасових водних потоків 
(делювій та пролювій), вітру (еолові відклади), підземних вод (печерний алювій тощо), 
льодовиків (моренні, флювіогляціальні та лімногляціальні відклади) та наступних 
літологічних перетворень цих продуктів у гірські породи. Крім того, до числа таких тіл 
відносять продукти вивітрювання, які залишилися на місці (елювій, кори 
вивітрювання).  

 
2.2.1. Літогенетичні стани осадових тіл 

Продукти осадконакопичення, що створюють осадові тіла, поступово під впливом 
хімічних процесів, діяльності певних мікроорганізмів, а також унаслідок зростання 
температури і літостатичного cтиснення при зануренні проходять шлях літологічних 
перетворень від мулистих чи пухких осадків до твердих осадових порід. Весь цикл 
подібних перетворень називається літогенезом. Літологи, які вивчають осадові породи, 
виділяють у рамках відзначеного циклу, з урахуванням зміни агрегатного стану осадової 
речовини, водонасичення, пористості, густини, мінерального складу, структури й 
текстури, цілий ряд стадій літогенезу, серед котрих в узагальненому вигляді відзначають 
стадії седиментогенезу, діагенезу, метагенезу та катагенезу. Відповідно до цих стадій 
осадові тіла набувають літологічного стану: 1) седиментогенетичного, 
2) діагенетичного, 3) катагенетичного, 4) метагенетичного. 

Седиментогенетичний стан осадових тіл. Осадові тіла в цьому стані представлено 
консистентними осадками, що формуються безпосередньо при осадконакопиченні, та 
пухкими осадовими породами, діагенез яких за тих чи інших причин не відбувся чи 
сильно уповільнився. 

Консистентні осадки являють собою водонасичені мули (кількість води може 
досягати 50% і більше) та колоїдоподібні кременисті, у деяких випадках і хемогенні 
карбонатні осадки – речовини, реологічні властивості котрих наближаються до в'язкої, 
рідинної. Наприклад, типові для цього стану вологі глини мають в'язкість приблизно 102 
Паc.  

Пухкі породи – природні речовини, в яких міцність на відрив на один чи більше 
порядків менше опору на стиснення. Вони легко руйнуються при зсуві. До таких 
порід відносяться піски, жорства, гравій, галечник та інші подібні утворення, а 
також землисті продукти вивітрювання та родючі ґрунти.  

Осадки та породи в цьому стані при деформації поводять себе як в'язка рідина.  
Діагенетичний стан осадових тіл. Осадовим тілам цього стану відповідають 

відносно тверді осадові породи, які знаходяться на стадії діагенезу.  
Діагенез як явище носить направлений характер, що знаходить свій вираз у 

поступовій зміні фізичних властивостей осадового матеріалу. Подібне явище 
реалізується шляхом поступового ущільнення осадку, втрати води та хімічних 
перетворень – перекристалізації певної, а в деяких випадках навіть значної його частини. 
Перекристалізацією особливо активно (і в першу чергу) охоплюються карбонатні та 
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кременисті компоненти осадків. Такі хімічні перетворення стимулюються вертикальною 
та горизонтальною циркуляцією мулових розчинів в осадку. Активну участь в їх 
реалізації беруть бактерії, які присутні в осадку. Крім того, на характер хімічних реакцій 
суттєво впливає насиченість осадку органікою, дія котрої як хімічної речовини в різних 
випадках приводить до відновлюваних чи окисних реакцій.  

Для осадових порід, які знаходяться в діагенетичному стані, з мінеральних 
новоутворень найбільш характерні глауконіт, залізистий хлорит, каолініт, 
гідрослюди, монтморилоніт, цеоліти, оксиди та гідроксиди заліза, пірит, марказит, 
кальцит, доломіт, опал, халцедон та інші аутигенні мінерали. Ці мінерали звичайно 
створюють малі за розмірами зерна, ооліти, сфероїди конкреції, стягання, а також 
агрегати, що складають цемент.  

Типовими для діагенетичного стану є глинис ті сланці, глинис ті аргіліти та 
алевроліти, пісковики та інші грубоуламкові породи на глинис тому цементі, буре 
вугілля, кам'яна сіль, опало-халцедоністі породи, глинис ті вапняки, мергелі та інші 
їм подібні породи. Порис тість їх коливається від 5% до 50%.  

Осадові породи зазначеного типу, згідно з даними М.В.Гзовського та інших, 
можуть досягати в'язкості до 1017 Пас.  

В реологічному відношенні товщі, що у сферу деформацій потрапили на стадії 
діагенезу, дуже контрастні: шари тонкоуламкових порід (алевроліти, аргіліти та інші 
їм подібні) поводять себе6 як високо пластичні тіла, тоді як шари грубоуламкових та 
карбонатних й кременистих  порід – як крихко-пластичні та навіть пружно-крихкі 
тіла.  

Катагенетичний стан осадових тіл. Осадові тіла в цьому стані складені дуже 
твердими породами, що досягли стадії катагенезу – перетворення в тверду породу типу 
аргілітів, пісковиків, конгломератів, вапняків, кварцитів тощо. Катагенетичні 
перетворення відбуваються без участі органіки і мікроорганізмів й ініціюються 
виключно зростанням температури та тиску при зануренні осадових товщ. 
Реалізуються ці процеси за допомогою: 1) часткового розчинення під тиском 
уламкових зерен кварцу, польових шпатів, 2) інтенсивної масової гідрослюдизації та 
хлоритизації глинистої речовини, 3) перекристалізації карбонатної та кременистої 
речовини. Пористість порід при цьому зменшується до 3-5%. З'являються 
регенераційні структури в уламкових породах, перекристалізаційні в карбонатних та 
кременистих породах, орієнтовні в глинистих породах.  

За М.Г.Гзовським, осадові породи, які за с тупенями літогенезу, можна вважати, 
відповідають катагенетичному стану (грубошаруваті та масивні пісковики, 
конгломерати тощо), мають в'язкість від 1017 до 1020 Пас. 

Реологічні влас тивості тіл, що складені осадовими породами в катагенетичному 
стані, варіюють від крихко-пружних до крихко-плас тичних при переважанні 
перших. 

Метагенетичний стан осадових тіл. Тіла, які знаходяться у даному стані, 
складаються осадовими породами, що зазнали таких глибоких, вторинних змін 
(метагенез) порід, які близькі чи навіть тотожні початковим стадіям регіонального 
метаморфізму та динамометаморфізму. За в'язкістю ці породи зрівнюються з 
виверженими та метаморфічними, в'язкість котрих у деяких випадках на два-три 
порядки перевищує аналогічні фізичні властивості осадових порід попереднього 
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стану. Ущільнення при таких змінах суттєвої ролі не відіграє, бо воно раніше, на 
стадії катагенезу, досягло критичних величин. Відбуваються, головним чином, 
мінеральні зміни, які приводять до появи серициту, мусковіту, залізо-магнезіального 
та магнезіального хлориту, альбіту, епідоту та інших відносно низькотемпературних 
метаморфічних мінералів. 

Осадові тіла у цьому с тані переважно відзначаються крихко-пружними 
властивостями.  

 
2.2.2. Первинні форми залягання осадових тіл 

Первинні форми залягання осадових тіл безпосередньо визначаються 
фаціальними умовами, в яких відбувалося накопичення відповідних їм порід, та 
літогенетичним станом. Подібні форми закладаються при седиментогенезі й 
продовжують удосконалюватися при діагенезі, катагенезі та навіть метагенезі порід.  

На стадії седиментогенезу мулисті й пухкі осадки максимально копіюють 
(бронюють) рельєф ложа, на який вони відкладаються. Це зумовлює виникнення 
певних хвилястих чи нахилених (косих) поверхонь нашарування. У підводних умовах, 
крім того, на створення тих чи інших форм залягання впливає висока рухомість 
консистентних осадків. Така рухомість нагадує течію в'язкої рідини й обумовлює 
часткове розтікання осадків і створення згідно із законами гідростатики горизонтально 
орієнтованих поверхонь нашарування. На характер залягання консистентних осадків, 
крім того, впливають підводні течії, припливно-відпливна і хвильова діяльність, 
гравітаційні явища. У континентальних умовах таку ж роль відіграють вітрова та інші 
види екзогенної діяльності. Що ж стосується діагенезу, катагенезу та метагенезу, то 
вони в певних випадках викликають ущільнення або здимання порід, а також розвиток 
тріщинуватості і відповідно часткову зміну тих форм залягання, які утворилися при 
седиментогенезі. 

Відзначені процеси окремо чи в сукупності приводять до створення нас тупних 
первинних форм залягання осадових тіл: 1) горизонтальношаруватої, 2) рифової, 3) 
дайкоподібної та 4) складкоподібної. Серед цих форм абсолютно домінує перша, а 
дайкоподібна і складкоподібна швидше є винятком. 

 
2.2.2.1. Горизонтальношарувата форма залягання 

Горизонтальношарувата форма залягання характерна для абсолютної більшості 
осадових тіл. Вона формується без суттєвого впливу зсувних явищ і зумовлюється 
більш-менш рівномірним розподілом по горизонталі відкладеного осадового 
матеріалу. У водних басейнах створенню такої форми залягання сприяє 
гідростатичне розтікання водонасиченого консистентного осадку. Такий осадок 
згладжує і закриває нерівності ложа цих басейнів та надає верхній поверхні 
осадового тіла горизонтального положення.  

Елементарною одиницею осадових тіл, котрі створюють горизонтально шарувату 
форму залягання, є шар (верства). 

Шаром (верствою) називають більш-менш однорідну первинно відокремлену 
породу, обмежену поверхнями нашарування.  

 



29 

Як правило, шар має плитоподібну чи близьку до неї форму (рис. 2.2.1) та 
відносно невелику (найчастіше від перших міліметрів до декількох метрів) товщину 
(потужність). У той же час навіть при такій потужності він може розповсюджуватися 
на десятки кілометрів.  

 

 
Рис. 2.2.1. Шарувата будова силурійських відкладів у Придністров'ї біля с. 

Устечко (фото В.П.Гриценка) 
 

Шари деяких осадових порід (вапняки, доломіти) та корисних копалин осадового 
походження (вугілля, торфи, залізні руди, сировина для будівельної промисловості 
тощо) називають пластами.  

Поверхні, які розділяють шари, називаються поверхнями нашарування. При цьому 
верхню таку поверхню називають покрівлею, а нижню – підошвою. 

Відс тань між покрівлею й підошвою називається потужністю шару. Подібна 
потужність може бути дійсною, видимою та неповною (рис. 2.2.2). 

За дійсну потужність шару приймають найкоротшу відстань між його 
поверхнями. Вона спостерігається тільки на вертикальних схилах, обривах, стінках 
гірничих виробок. В інших випадках ми бачимо видиму, або навіть неповну 
потужність.  

Дійсну потужність визначають: 1) шляхом безпосередніх замірів на стінках 
гірничих виробок або по керну свердловин, 2) графічно, використовуючи заміри 
висотних позначок покрівлі й підошви, які можна зняти з топографічної основи 
геологічної карти, 3) аналітично, використовуючи дані польових замірів видимої 
потужності, за формулою 

 
h=h1sin , 

 
де   – кут схилу. 
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Рис. 2.2.2. Види потужності шару: h – дійсна, h1 – видима, h2 –неповна 

 
Нагромадження шарів називається товщею, а чергування, переміжність шарів 

(верств) – шаруватістю (верствуватістю). 
Границі між шарами можуть бути різкі й поступові. Для різких границь 

характерна с трибкоподібна зміна складу осадових порід. Часто такі зміни 
супроводжуються невеличкою перервою в осадконакопиченні, які підкреслюються 
нерівними поверхнями нашарування, присутніс тю знаків брижі тощо. Іноді такі 
границі підсилюються синдіагенетичними і навіть тектонічними тріщинами. 

Шари мають певну внутрішню будову, яка визначається за характером розподілу в 
них уламкового та іншого матеріалу. У більшості випадків така будова однорідна. 
Але іноді вона ускладнюється прошарками, які частково відрізняються за складом від 
основної частини шару. Подібні прошарки можуть бути паралельними, 
лінзоподібними.  

Замикання шару по простяганню називається виклинюванням. 
 

2.2.2.1.1. Будова поверхонь нашарування 
При утворенні осадових відкладів на поверхнях нашарування іноді виникають 

різноманітні дрібні нерівності, які називають гієрогліфами. Характер мікрорельєфу 
таких нерівностей (напрямок видовження та розміри опуклостей чи заглиблень) 
можуть свідчити про фаціальні умови, в яких формувалися ці відклади, а також, що 
дуже важливо, про прос торове положення покрівлі та підошви шарів у складчастих 
структурах.  

Серед гієрогліфів за походженням і характером мікрорельєфу виділяють наступні 
типи: 1) знаки (сліди) брижі, 2) жолобоподібні форми, 3) сліди крапель дощу, 4) 
відбитки слідів тварин. Крім того, як окрему групу відбитків виділяють флішові 
знаки.  
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Рис. 2.2.3. Знаки брижі в рифейських кварцито-пісковиках Омолонського 

масиву (фото Р.С.Фурдуя) 
 

Подібні знаки брижі (рис. 2.2.3) являють собою закам'янілу хвилеподібну 
поверхню первісного пухкого осадку, утворену при дії хвиль у морі, озерах та річках, 
а також при дії вітру. Відомо багато типів подібних утворень, але серед них на 
найбільшу увагу заслуговують нас тупні: 1) хвилеприбійні знаки та 2) знаки 
хвильової брижі.  

Хвилеприбійні знаки – це паралельні або майже паралельні гребні із загостреною 
вершиною (рис. 2.2.4). Вони майже ідеально симетричні. Між ними знаходяться 
дугоподібні западинки. Утворюються подібні знаки внаслідок коливальних рухів 
хвиль, а також течії води біля берега і дії вітру. Причому вітрові брижі мають відносно 
великі розміри і дугоподібну форму в плані. У той же час брижі, які утворюються у 
воді, дрібніші й прямолінійніші за вітрові, витягуючись паралельно берегу. 

 

 
Рис. 2.2.4. Хвилеприбійні знаки. ав – довжина хвилі, бг – висота хвилі 

 
У шаруватих товщах гребінь подібних знаків завжди направлений (немовби 

врізається) у бік підошви вище лежачого шару.  
Знаки хвильових брижів (їх ще називають знаками прибою) – це дуже низькі й вузькі 

хвилеподібні гребні (рис. 2.2.5). Утворюються вони на піщаному пляжі при дії прибійної 
хвилі. Причому кожний знак виникає на фронтальній частині такої хвилі, коли вона 
руйнується. Крутий схил таким чином створеного знаку завжди направлений в бік 
напрямку руху хвилі. На зворотному русі хвиля часто руйнує гребінь, який утворився 
раніше, і утворює новий. У подібних випадках гребні, що знаходяться нижче, врізаються 
в гребні, що лежать вище. Цю закономірність використовують для визначення напрямку 
руху води.  
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Рис. 2.2.5. Знаки хвильових брижів: ав – довжина хвилі, бг – висота хвилі 
 

При визначенні положення поверхонь нашарування за знаками даного типу 
виходять із того, що подібні мікрофігури фіксують місце покрівлі піщаних шарів і є 
відбитими на підошві шарів інших за складом осадових порід. 

 

 
Рис. 2.2.6. Сліди струмків води різних типів: а-е – обумовлені течією зверху 

донизу, є – обумовлені течією під кутом до схилу 
 

Жолобоподібні форми. Форми подібного типу – це дрібні борозни, які утворилися 
при переміщенні дрібного матеріалу (камінців тощо), течії струмків води, плазуванні 
черв'яків Як правило подібні заглиблення утворюють складну, навіть мозаїчну картину 
в плані (рис. 2.2.6). 

Сліди крапель дощу. Сліди даного типу найчастіше зберігаються в глинис тих 
породах. Вони являють собою своєрідні мікропротуберанці, які часто виповнюються 
піщаним матеріалом.  

Серед слідів тварин зустрічаються відбитки мешканців суходолу (ссавців тощо). 
 

 
Рис. 2.2.7. Флішові знаки в кайнозойських відкладах Карпат  
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Флішові знаки. Знаки даного типу найбільш поширені у флішових відкладах і 
являють собою плавні скульптурні фігури різної форми і різного походження (рис. 
2.2.7). Висота цих фігур коливається від перших міліметрів до декількох 
сантиметрів. Їх виникнення пов'язано практично з усіма вищерозглянутими 
процесами при суттєвій ролі чотирьох відзначених вище останніх.  

Для визначення положення покрівлі й підошви шарів за цими знаками – існує 
правило: опуклі мікроформи відзначених фігур є позитивними на покрівлі глинистих 
шарів і негативно відбитими – на підошві пісковиків чи інших грубозернистих порід. 
Тобто їх присутніс ть на поверхні шарів тонкоуламкових порід завжди фіксує місце 
покрівлі, а на поверхні піщаних та інших шарів – підошву останніх.  

 
2.2.2.1.2. Типи шаруватості 

Шаруватість – це нагромадження та чергування шарів. Вона розрізняється за: 
1) потужністю і геометричною формою шарів, 2) кутовими співвідношеннями 
поверхонь нашарування, 3) генетичними ознаками. 

Будь-яка шаруватість за урахуванням потужності шарів поділяється на тонку та 
грубу. Перша характеризується товщиною шарів не більше перших десятків 
сантиметрів, а друга – значною, яка може досягати навіть десятків метрів, 
потужністю шарів. 

Типи шаруватості за формою шарів та кутами між поверхнями 
нашарування. Шаруватість за цими ознаками поділяється на: 1) паралельну, 
2) хвилясту, 3) косу і 4) лінзоподібну.  

 

 
Рис. 2.2.8. Шаруватість, паралельна (а), хвиляста (б), коса (в) та лінзоподібна (г) 

 
У паралельній шаруватості форма шарів близька до плитоподібної, тобто 

поверхні нашарування майже паралельні між собою (рис. 2.2.8, а). Така шаруватість 
характерна для відкладів шельфу і глибоководних зон моря, а також озер. 

Хвиляста шаруватість має хвилясті поверхні шарів (рис. 2.2.8, б). Вона 
формується при знакозмінних рухах, які, наприклад, мають місце у прибережних зонах 
морів та озер, ділянках припливів та відпливів. 

Коса шаруватість характеризується гострокутним зчленуванням окремих пачок 
шарів (рис. 2.2.8, в). Поверхні нашарування в неї можуть бути прямі, криволінійні, 
хвилясті та навіть опуклі в один чи інший бік. Виникає така шаруватість при русі 
осадкоутворюючого середовища в певному напрямку, що, наприклад, характерно 
для річок (переміщення русла – перестративна фаза алювіальної акумуляції) та 
еолових форм (рух дюн, барханів тощо). 
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Лінзоподібна шаруватість відрізняється різноманіттям форм шарів та різкою 
(упритул до нульових значень) зміною потужності на незначній відс тані (рис. 2.2.8, 
г). Така шаруватість утворюється при с трімкій зміні швидкості й напрямку руху 
осадового матеріалу у водному та повітряному середовищах. Наприклад, вона 
характерна для припливно-відпливних ділянок морів і океанів. Практично завжди 
шаруватість подібного типу мають еолові відклади.  

Генетичні типи шаруватості. Генетичні типи шаруватості визначаються за 
палеогеографічними умовами та способами осадконакопичення. За цими ознаками 
шаруватість поділяють на наступні типи: 1) седиментаційну, 2) градаційну, 
3) турбідитну і 4) косу.  

Седиментаційна шаруватість виникає при спокійному стоянні води нижче 
рівня дії хвиль. У таких умовах накопичується переважно тонкоуламковий 
теригенний матеріал (глинисті та алевритові мули) та хемогенні вапнякові осадки. 
Як правило, така шаруватість відрізняється значною потужніс тю шарів, витриманою 
навіть на великих відстанях (рис. 2.2.9, а).  

 

 
Рис. 2.2.9. Генетичні типи шаруватості: а – седиментаційна, 

 б – градаційна, в –турбідитна 
 

Градаційна шаруватість знаходить свій вираз у поступовій зміні по вертикалі 
осадків за розмірами уламкового матеріалу, що їх складає. Наприклад, характерною 
послідовністю подібної зміни знизу доверху є: 1) галечник, 2) гравій, 3) пісок, 
4) алеврит, 5) глина (рис. 2.2.9, б). Формування подібної шаруватості породжується 
направленою зміною умов осадконакопичення, викликаною трансгресією чи 
регресією моря або гранулометрично диференційованим за швидкістю осадженням 
матеріалу з так званих каламутних потоків. У першому випадку границі між шарами 
досить чіткі, тоді як у другому перехід від одного шару до другого дуже поступовий.  

Турбідитна шаруватість також пов'язана з діяльністю "каламутних" потоків. Вона 
відрізняється від градаційної: 1) поганою відсортованістю матеріалу, 2) відсутністю 
чітких границь між скупченнями різних за розмірами уламкового матеріалу, 
3) обволіканням відносно великих уламків більш дрібноуламковим матеріалом 
(рис. 2.2.9, в). Осадові тіла із шаруватістю подібного типу називають турбідитами. 

Особливості косої шаруватості розглянуто вище. 
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2.2.2.1.3. Ритми та ритмічність 
Зміна складу шарів у деяких випадках має направлений і регулярний характер. 

Направленіс ть у даному випадку знаходить свій вираз у прояві градаційної 
шаруватості, а регулярніс ть – у багаторазовому повторенні такої шаруватос ті за 
вертикаллю (рис. 2.2.10). Це явище називають ритмічністю або циклічністю 

 

 
Рис. 2.2.10. Флішова ритмічність. 1-5 – один певний градаційний ритм: 

 1 – конгломерат, 2 – гравеліт, 3 – пісковик, 4 – алевроліт, 5 – аргіліт  
або пелітоморфний вапняк 

 
Товщі, що мають подібну ритмічність, прийнято називати  ритмічними. Окремі 

частини таких товщ, які несуть повний цикл зміни гранулометричного та 
речовинного складу, називаються ритмами. 

Яскравим прикладом носія подібної ритмічної будови є фліш (флішові відклади). 
Така ритмічніс ть складається з множини ритмів. При цьому границя між кожним 
ритмом різка і, як правило, зумовлена незначною перервою в осадконакопиченні. 
Цікаво, що на покрівлі глинис тих порід, і отже, ритму в цілому, часто розвинуто 
флішові знаки відзначеного вище типу.  

Ритми можуть бути повними або неповними. Серед останніх, позбавлених 
тонкоуламкових різновидів порід, виділяють грубий фліш. 

Крім названих типів, виділяють ще флішоїди (Н.Б.Вассоєвич, 1951) – також 
ритмічні товщі осадових порід, які предс тавлені чергуванням ритмів як із 
градаційною, так і з неградаційною шаруватіс тю.  

Іноді виділяють флішеподібні товщі, у межах яких розвинена недосконала 
ритмічність, котра до того ж супроводжується відхиленнями від показаної вище 
послідовності, або проявлена епізодично. 

Флішові відклади розвинені й в Україні. Зокрема, вони складають потужну 
крейдяно-палеогенову осадову товщу, яка має досконалу ритмічність, у Карпатах, і 
менш досконалу  товщу (таврійська світа – верхній тріас – нижня юра) в Кримських 
горах.  
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2.2.2.2. Рифова форма залягання та органогенні будівлі 
Рифова форма залягання характерна для викопних вапнякових органогенних 

будівель. Вона являє собою відокремлені у вигляді куполів, валів, стовпів тощо тіла 
біогермних вапняків (скелетних залишків колоніальних організмів) та генетично 
пов'язаних з ними детритових, біохемогенних, хемогенних, уламкових та інших 
карбонатних осадків. Типові такі будівлі складаються з ядра, в якому переважають 
біогермні вапняки, та шлейфу, складеного вапняками іншого походження (рис. 
2.2.11)  

 

 
 

Рис. 2.2.11. Типовий розріз органогенної будівлі: 1-3 – вапняки: 1 – біогермні, 2 – 
детритові й біохемогенні, 3 – уламкові, 4 – шаруваті породи, одновікові з 

органогенною побудовою, 5 – більш молоді відклади (за І.К.Королюк, 
М.В.Михайловою та ін., 1975) 

 
Органогенні будівлі розрізняються за різноманітністю розмірів та форм. Зокрема, 

висота більшості з них коливається від перших до десятків метрів. Але в літературі 
описано окремі будівлі, висота котрих досягала багатьох сотень метрів, а довжина 
декількох кілометрів. Що ж стосується форми, то вона варіює від майже плоскої до 
гострокінцевої та від майже геометрично правильної (куполоподібної) до суттєво 
неправильної. При цьому примхлива форма найчастіше характерна для малих тіл. 

Будівлі відзначеного типу найчастіше мають чіткі й навіть різкі контакти із 
сусідніми (вмісними) породами. Крім того, шари останніх поблизу стінок цих 
будівель нерідко зменшуються в потужності і підгинаються доверху. 

Тіла органогенних будівель розповсюджено як поодинокі, так і групами (рис. 
2.1.12). Існують при цьому закономірні сполучення типу майже суцільних лінійних 
та ланцюжків (лінійної групи ізольованих будівель), полів (ділянки безладного 
поширення побудов). 

І.К.Королюк, М.В.Михайлова та інші (1975) поділяють викопні органогенні 
будівлі залежно від їх загальної форми та розмірів, палеогеографічних умов 
утворення та впливу на оточуюче літологічне середовище, власного складу та 
складності внутрішньої будови на: 1) біогерми, 2) біостроми, 3) біогермні масиви, 4) 
біостромні масиви, 5) рифові масиви (рис. 2.2.12). 
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Рис. 2.2.12. Типи органогенних будівель (за І.Королюк, В.М.Михайлової та ін., 
1975). 1 – біогерми, 2 – біостроми, 3 – біогермні масиви, 4 – біостромні масиви, 5 

– рифові масиви. Умовні позначення: 1 – біогермні вапняки, 2 – відклади 
рифового плато, 3 – детритові вапняки, 4 – відклади шельфів, 5 – відклади 

лагун, 6 – інші відклади,  одночасні з органогенною будівлею, 7 – більш молоді 
відклади 

 
Біогерм являє собою прос ту, порівняно невелику органогенну будівлю опуклої 

форми, яка узгоджена з висотою, шириною й довжиною і складена майже виключно 
біогермними породами. 

Біостром – це пластоподібна органогенна побудова дос татньо вираженої 
шаруватої будови, складена біогермними породами.  

Біогермний масив – це сума зближених біогермів, біостромів та супровідних 
порід. 

Біостромний масив – це вертикальне нагромадження біостром. 
Рифовий масив ("викопний риф") – це дуже складна будівля, яка, крім біогермів, 

включає в себе відклади інших рифових фацій – лагунні, рифового шлейфу, гребня 
та плато.  

 



38 

2.2.2.3. Дайкоподібна форма залягання 
Припускається, що осадові дайки можуть утворюватися або шляхом стікання чи 

нагнітання пухкого чи мулистого осадку в глибоку тріщину чи порожнину, або за 
допомогою вилуговування при формуванні кори вивітрювання, виносу й 
перевідкладення пухкої речовини по тріщинах. 

Дайкоподібна форма залягання знаходить свій вираз у створенні крутопадаючих 
клиноподібних, трубчас тих тіл, які називають осадовими або кластичними та навіть 
нептунічними дайками (рис. 2.2.13). Її формування зумовлюється заповненням 
тріщин та порожнин субстрату пухким осадовим матеріалом. Причому такий 
субстрат не обов'язково складений осадовими породами.  

 

 
Рис. 2.2.13. Дайкоподібні осадові тіла: а – бітумінозного пісковику  

(виділено точками) в міоценовому сланці (за Ф.Лахі, 1966) та б – пісковику  
(показаний точками з рисками) в магматичній породі 

 
2.2.2.4. Складкоподібні форми залягання 

Складкоподібні форми залягання відзначаються сферичною та хвилеподібною 
конфігурацією поверхонь нашарування. Такі поверхні утворюються при 
седиментогенезі та на ранніх стадіях діагенезу осадових порід. Серед них виділяють 
наступні типи: 1) складки обволікання, 2) складки ущільнення, 3) складки здимання, 4) 
структури адвекції між шарами. 

Складки обволікання. Такі структури найчастіше утворюються в придонній 
частині осадових товщ та над апікальними частинами органогенних будівель. 
Виникнення таких складок зумовлено копіюванням осадками нерівностей рельєфу 
ложа. Осадова маса частково обволікає опуклі та від'ємні поверхні, а також стікає з 
нахилених поверхонь, що як сумарний результат цих дій приводить до утворення 
антиклінале- та синкліналеподібних, але дуже пологих, форм. Як правило, такі 
форми швидко "згасають" за вертикаллю.  

Окремі складки подібного типу формуються і при обволіканні великих брил 
(олістолітів чи оліс топлаків). Вони характерні для олістостром (див. розд. "Хаотичні 
комплекси"). 

Складки здимання. Виникнення складок даного типу пов'язано з деяким 
зростанням об'єму певних осадків та осадових порід при водонасиченні.  
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Найбільш характерні такі складки для ділянок розповсюдження глинистих порід. 
Останні, збільшуючись в об'ємі при гідратації, частково підіймають шари, що 
залягають відносно вище, і тим самим ініціюють утворення антикліналеподібних 
вигинів (рис. 2.2.14). 

 
Рис. 2.2.14. Складки здимання в ярі біля с. Попелюха на Середньому 

Придністров'ї у вендських відкладах: 1 – аргіліти, 2 – пісковики з брилами, 3 – 
сучасний делювій (за В.С.Заїка-Новацьким, 1989) 

 
У Південній Африці описано складки подібного типу, розмах котрих досягає 10-

15 м по вертикалі (Botha, 1967). Як правило, такі складки формуються біля 
водоносних горизонтів безпосередньо під грунтово-рослинним шаром. 

Складки ущільнення. Утворення складок цього типу ініціюється нерівномірним, 
літологічно вибірковим, зменшенням об'єму і локальним зменшенням потужності 
деяких, сприятливих у цьому відношенні за складом порід, на початковій стадії 
літогенезу. Подібне ущільнення ініціюється частковим віджиманням 
внутрішньопорових вод, формуванням цементу та іншими змінами порід.  

Величина подібного ущільнення в різних за складом осадків неоднакова. 
Зокрема, при діагенезі практично не змінюють свого об'єму піски, відносно слабо 
ущільнюються вапнякові мули, і в той же час значне (до 40% відносно первісного 
об'єму) ущільнення витримують глинисті та алевритові мули, торфи (до 20%). 

Подібний нерівномірний розподіл потужності приводить до нерівномірного по 
латералі ущільнення товщі: там, де потужність мулів більше, там і осідання осадка 
більше. Тому над виступом виникають антикліналеподібні форми, а між виступами – 
синкліналеподібні (рис. 2.2.15). 
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Рис. 2.2.15. Складки ущільнення осадків над виступом фундаменту  (за 

Ч.Невиним та В.В.Білоусовим, 1986). Пунктирні лінії – початкове положення 
шарів; суцільні лінії – положення тих же шарів після ущільнення 

 
Механізм утворення складок ущільнення приблизно нагадує попередній, але 

відбувається з протилежним знаком, тобто у вигляді осідання. Крім того, на 
ефективність формування подібних форм впливає рельєф ложа осадконакопичення. 
Зокрема, якщо мулиста товща відклалася на нерівній поверхні фундаменту, то над 
виступами останнього вторинна потужність осадку буде менша, ніж біля цього виступу. 

Структури адвекції між шарами. Адвекцією у фізиці називають часткове 
перетікання (конвекція) у розшарованих в'язких рідинах відносно тяжкого матеріалу 
донизу, і витиснення відносно легкого матеріалу доверху.  

Деякі осадки на початкових стадіях діагенезу за своїми реологічними 
властивостями також, як ми вже неодноразово відмічали, наближаються до в'язких 
рідин. Тому при певній різниці густини порід між шарами також здійснюється 
адвекція, у результаті котрої границя між цими шарами стає хвилястою. 
Відбувається чергування пологих і гострих хвиль, опуклість котрих поперемінно 
наплавлена донизу й доверху. Часто подібний "обмін" відбувається між 
карбонатними та глинистими мулами (рис. 2.2.16). 
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Рис. 2.2.16. Структури адвекції між шарами глин келовею (1)  
та вапняковистих порід (2) у Меланчиному ярі на Канівщині 

 
2.2.3. Стратиграфічні незгідності та перерви 

Осадові та інші за походженням геологічні тіла завжди знаходяться в певних вікових 
та просторових співвідношеннях між собою. Причому існують два види таких 
співвідношень: згідні й незгідні. При згідних співвідношеннях осадові та осадово-
вулканогенні тіла залягають один на одному без перерви в осадконакопиченні та їх 
поверхні нашарування паралельні або майже паралельні (з урахуванням хвилястої, 
лінзоподібної та косої шаруватості) між собою. У той же час при незгідних 
співвідношеннях границя між геологічними тілами збігається з поверхнею розмиву або 
тектонічним порушенням.  

Границі між осадовими (чи осадово-вулканогенними) товщами або їх частинами, 
що зумовлені перервами в осадконакопиченні, прийнято називати 
стратиграфічними незгідностями. Для позначення таких незгідностей вживають 
наступні поняття. 

Перерва (стратиграфічна перерва) – випадання з розрізу пачок шарів певних 
стратиграфічних підрозділів.  

Поверхня незгідності – границя між незгідно залягаючими геологічними тілами 
(товщами тощо). Їй відповідає розмита поверхня відносно древніх порід, на яких 
залягають відносно молоді породи.  

Кут незгідності – кут між поверхнею незгідності та площинними елементами 
стратифікації (шаруватість, смугастість, кліваж, сланцюватість тощо) нижнього 
структурного ярусу (поверху).  
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Структурні яруси та поверхи – товщі, що розділені поверхнею незгідності. При 
цьому товщі, розташовані вище поверхні незгідності, прийнято називати верхнім 
структурним ярусом чи поверхом, а ті товщі, що залягають нижче цієї поверхні – 
нижнім структурним ярусом чи поверхом.  

Між структурним ярусом та поверхом існують певні відмінності. Зокрема, до 
структурних ярусів відносять товщі, формування яких було розділено незначними 
перервами у часі і границі розділу між яких зумовлені слабкими, як правило не 
перевищуючими перші градуси, кутами незгідності. В той же час структурні 
поверхи у часі розділені перервою, що відповідає випаданню із розрізу цілих 
відділів, систем та навіть еротем, а також проявом під час цієї перерви значних 
складчастих деформацій відкладів нижнього структурного поверху. Як правило 
верхній такий поверх відділений від нижнього різкою кутовою незгідніс тю.  

Стратиграфічні незгіднос ті поділяють на нас тупні типи: 1) паралельну, 2) кутову 
та 3) азимутальну.  

Паралельна незгідність. При такій незгідності кут між поверхнею незгідності та 
елементами стратифікації нижнього структурного ярусу дорівнює нулю, тобто 
шаруватість верхнього структурного ярусу паралельна шаруватості нижнього 
структурного ярусу (рис. 2.2.17, а). Подібна незгідніс ть породжуються відносно 
спокійними, які не супроводжувалися під час перервами в осадко накопиченні 
складчастими деформаціями. Вона характеризується лише випаданням із розрізу 
лише окремих горизонтів, або як максимум – ярусів. Найчастіше маркується 
горизонтами так званих базальних конгломератів – продуктів підводного розмиву 
або наземної денудації.  

 

 
Рис. 2.2.17. Типи стратиграфічних незгідностей (їх поверхні показано хвилястою 
лінією): а – паралельна, б – кутова слабка, яка поступово переходить у різку, в – 

структурна, г – азимутальна, д – розріз по лінії АВ 
 

Кутова незгідність. Така незгідніс ть підкреслюється наявністю певного кута між 
поверхнею незгіднос ті та шаруватістю або іншими елементами стратифікації 
нижнього структурного ярусу чи поверху. Її поверхня немов би зрізає структурні 
елементи нижнього с труктурного ярусу (поверху). Величина такого кута може 
коливатися від 0 до 90. У тому випадку, якщо цей кут не перевищує 30, говорять 
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про слабку кутову незгідність, а при куті більше 30 – різку кутову незгідність (рис. 
2.2.19, б, в).  

Азимутальна незгідність. Незгідніс ть цього типу характеризується 
неспівпаданням прос тягань (кутом між лініями прос тягань) горизонтів, товщ у плані 
(рис. 2.2.19, г, д). При куті між ліеіями простягання менше 1 її називають 
географічною.  

Крім відзначених типів незгідності виділяють ще регіональні та місцеві й явні та 
приховані незгіднос ті.  

Регіональні та місцеві незгідності. До перших відносять незгіднос ті між 
структурними поверхами, які проявлені на формаційному рівні й розповсюджені на 
дуже значних територіях. До незгіднос тей цього типу, наприклад, належать границі 
між чохлами платформ та складчастим ложем цих платформ. У свою чергу за 
місцеві незгіднос ті приймають ті, які проявлені на незначній території. Деякі з них 
часто розвинені над покрівлею соляних діапірових структур.  

Явні та приховані незгідності. До перших належать усі розглянуті вище. Що ж 
стосується прихованих, то від явних вони відрізняються тим, що надійно визначити 
їх місце прояву практично неможливо. Такі незгідності характерні для 
метаморфічних товщ, у котрих первинна стратифікація і нижнього, і верхнього 
структурних ярусів затушовується кліважем, кристалізаційною сланцюватістю, 
мігматитовою смугастіс тю тощо. Крім того, до цього типу незгіднос тей відносять 
деякі типи паралельної незгіднос ті в осадових товщах, які не супроводжуються 
присутністю базальних конгломератів. Як правило, такі незгідності виявляються 
тільки при ретельних біос тратиграфічних дослідженнях за випаданням окремих 
пачок, світ, ярусів тощо. 

 
2.3. Поверхнево-гравітаційні тіла та хаотичні комплекси 

До поверхнево-гравітаційних тіл відносяться утворення, що виникли внаслідок 
механічного переміщення під дією сил тяжіння пухкого та дез інтегрованого 
твердого матеріалу на схилах або в провальних структурах. Ті подібні гравітаційні 
утворення, які сформувалися в підводних умовах за участі осадконакопичення, 
відносять до так званих хаотичних комплексів. 
Характерною рисою поверхнево-гравітаційних тіл є дуже погана або повніс тю 
відсутня в них відсортованість матеріалу і часто змішаний склад останнього. 
Л.Шемерхорн у 1966 р. запропонував групову назву утворенням, які мають 
змішаний склад, – мікстит (лат. mixtum – змішаний). 
Поверхнево-гравітаційні тіла за географічними умовами утворення поділяють на: 1) 
суходільні (субаеральні) та 2) підводні (субаквальні).  

 
2.3.1. Суходільні гравітаційні тіла 

До суходільних гравітаційних тіл відноситься колювій різних типів, який являє 
собою нагромадження переміщених на схилах продуктів фізичного та хімічного 
вивітрювання, закарстування, а також тіл, складених дезінтегрованим пухким 
матеріалом у сухому або водонасиченому стані. 
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Гравітаційні явища, які приводять до утворення колювію, проявляються як швидкий 
(іноді навіть миттєвий) або навпаки відносно повільний рух (крип) у супроводі 
руйнування (дроблення) або розпушення матеріалу. Випередженою умовою для 
реалізації цих явищ є наявність крутих обривистих схилів, підземних пустот, 
порожнин. Безпосередньою причиною для ініціювання таких явищ можуть служити 
землетруси, вибухи, зростання навантаження на ґрунти, обводнення ґрунтів та інші 
фактори. Як правило, прояву подібних гравітаційних процесів передує фізичне 
вивітрювання, карстоутворення, які приводять до зниження міцності порід, розвитку в 
них тріщинуватості, розкриття тріщин та інших фізичних явищ, які забезпечують 
дезінтеграцію порід. При русі подібним чином "підготовлених" порід відбувається ще 
більш значне їх руйнування і утворення нових у гранулометричному відношенні порід.  
Що ж стосується ролі води при формуванні колювію, то вона знаходить свій вплив у 
розрідженні пухких порід та забезпеченні певних форм гідро пластичної течії цих 
порід. 

Залежно від співвідношення ролі гравітаційного і водного факторів виділяють 
наступні типи поверхнево-гравітаційних тіл: 1) провальні, 2) обвальні, 
3) каменепадні, 4) осипні, 5) опливинні, 6) зсувно-потокові, 7) селеві, 8) лахорові. 
Перші чотири типи тіл є чисто гравітаційними утвореннями, формування котрих 
відбувалося практично в сухому стані. Їх прийнято ще називати колювіальними. У 
свою чергу чотири ос танні тіла називають водно-гравітаційними, тому що при їх 
формуванні суттєву роль відігравала вода.  

Провальні тіла (провальний колювій). Такі тіла складені переважно продуктами 
руйнування вапняків чи інших, спроможних до закарстування, порід. Вони більш-
менш однорідні за складом, але невідсортовані за розмірами уламків. 
Накопичуються в карстових воронках та інших порожнинах подібного типу. 
Розміри і форма подібних тіл відповідають параметрам цих порожнин.  

Обвальні тіла (обвальний колювій). Такий колювій, як правило, розвинутий в 
нижній частині та підніжжі обривис тих схилів у вигляді шлейфоподібних, 
неправильних за формою скупчень. Він формується шляхом відриву блоків 
землистих та пухких порід й дез інтеграції цих порід у процесі руху. У зв'язку з цим 
відповідні йому тіла найчастіше складені розпушеними осадовими породами чи 
продуктами вивітрювання.  

Каменепадні тіла (каменепадний колювій). Подібні тіла, як випливає з їх назви, 
складаються з великих уламків скельних порід. Такий матеріал накопичується 
переважно в нижній частини схилів у вигляді конусоподібних скупчень та шлейфів.  

Осипні тіла (осипний колювій). Тіла цього типу мають ті ж особливості, що і 
каменепадні, але відрізняються від них тим, що складаються дрібнішим уламковим 
матеріалом – переважно жорствою. 

Опливинні і зсувно-потокові тіла. Такі тіла утворюються при опливинах і 
зсувних потоках на схилах. Склад їх переважно глинис тий, глинисто-жорств'яний. 
При цьому перший утворює відносно плоскі тіла, які облямовують схили, а другі – 
більш-менш лінійні тіла, які копіюють конфігурацію долин сухих річок, ручаїв.  

Селеві тіла. Такі тіла є похідним селевих потоків (араб. "сель" – бурхливий потік), 
які від опливин і зсувних потоків відрізняються ще більшою роллю води і значно 
більшими масштабами переміщень.  
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Селеві потоки за консистенцією матеріалу, який вони транспортують, поділяють 
на: 1) грязекам'яні і 2) водно-кам'яні. У складі твердої маси перших переважає 
глинис тий матеріал, а в других – грубоуламковий, серед котрого навіть бувають 
присутні брили розміром до перших і більше метрів.  
Потоки даного типу рухаються з великою (до декількох і навіть 20–30 км/год) 
швидкістю. В їх фронтальній частині 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 спадає швидкість 
течії) утворюються селеві тіла, які нагадують конусоподібні делювіальні шлейфи, 
але відрізняються від них за більш складним рельєфом поверхні цих шлейфів.  
За складом відклади даного типу являють собою несортований матеріал із 
переважанням в одному випадку валунів, брил, жорстви, а в другому – глин та піску. 
Утворення подібного типу ще називаються мікститами континентального 
походження. Як правило, вони не несуть ніякої шаруватос ті, за винятком випадків, 
коли частково перемиті водою й перевідкладені. Потужніс ть їх може досягати 
десятків і навіть сотень метрів. 

Лахарові відклади. Такі відклади за умовами та механізмами утворення, а також 
роллю води при їх формуванні близькі до опливинного і зсувно-потокового, а в 
деяких випадках і селевого. Відрізняються від останніх лише тим, що утворюються 
на схилах вулканів за рахунок залучення у сферу гравітаційної течії водонасиченого 
пухкого вулканічного матеріалу. 

 
2.3.2. Підводні гравітаційні тіла 

До підводних гравітаційних тіл відносяться утворення, що виникли в океанах, 
внутрішніх морях, а в деяких випадках і в глибоких озерних котловинах. У цих 
водоймищах сприятливими для формування гравітаційних тіл є будь-які нахилені 
ділянки дна: континентальні схили, а також схили вулканічних островів, підводних 
жолобів, бортів підводних каньйонів (трогів) та навіть підводних річкових долин на 
шельфі.  

Океанічні дослідження свідчать, що гравітаційні переміщення в підводних умовах 
найчас тіше відбуваються як потоки речовини консистенції від грязеподібної (так 
звані "каламутні" потоки) до грязевалунної та навіть твердої (підводні обвали, зсуви, 
каменепади). З такими переміщеннями пов'язано виникнення підводного колювію та 
різних типів олістостром.  

Підводні колювіальні тіла за формою і складом близькі до аналогічних тіл 
суходільних, а ось оліс тостроми мають склад і будову, що не знаходить аналогії на 
суходолі. 
 

2.3.2.1. Олістостроми (хаотичні комплекси) 
Рух уламкового матеріалу, якщо він не дуже швидкий, у підводних умовах 

обов'язково супроводжується осадконакопиченням і похованням цього матеріалу в 
осадовому субстраті (матриксі). За таких обставин відбувається формування 
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змішаних, хаотичних за внутрішньою будовою, утворень (хаотичних комплексів), 
котрі прийнято називати олістостромами. 

Термін олістострома  вдало був запропонований Ж.Флоресом у 1952 р. для 
позначення невідсортованих відкладів, які ще називають диким флішем, бриловими 
брекчіями, хаотичними брекчіями, тілітами, горизонтами з включеннями. Сьогодні 
до олістос тром відносять мікстити, в яких уламки і брили (олістоліти) чи плас тини 
(олістоплаки) чужорідних порід занурені в тонкий звичайно однорідного складу 
цемент (субстрат, матрикс) осадового походження.  
Проблемі оліс тостром і взагалі мікститам присвячено багато літературних джерел. 
Зокрема, існує велика кількіс ть класифікацій цих утворень за характером 
стратифікації, внутрішньої будови, речовинного складу, а також за 
геоморфологічними та тектонічними умовами утворення і геодинамічними 
критеріям тощо. У даному розділі наведено класифікації за В.М.Ненаховим, 
В.Ю.Литочкіним, А.С.Перфільєвим та Л.В.Кузнецовим (1992). 
 

2.3.2.1.1. Типи олістостром за характером внутрішньої будови та 
співвідношенням з іншими осадовими утвореннями 

За характером внутрішньої будови та співвідношенням з іншими осадовими 
утвореннями серед олістостром виділяють тіла: 1) стратифіковані та 2) 
нестратифіковані.  

Стратифіковані олістостроми. Відповідні їм тіла мають лінзоподібну форму. Крім 
того, вони мають нормальні стратиграфічні контакти з товщами, на яких залягають та 
якими перекриваються. Але такі тіла позбавлені внутрішньої шаруватості. Зокрема, 
матрикс у них масивний і до того ж неодноріднозернистий та неоднорідноуламковий.  

Нестратифіковані олістостроми. Такі хаотичні утворення не утворюють чітко 
виражених самостійних геологічних тіл. Їх границі немов би розмазані й проводяться 
умовно в міру зникнення олістолітів. Крім того, від попередніх вони відрізняються 
тим, що олістоліти в них знаходяться в нормально-шаруватому осадовому матриксі, і 
розподіл олістолітів за кількістю і навіть розмірами немовби підпорядковується 
шаруватості.  

 
2.3.2.1.2. Генетичні типи олістостром 

За походженням олістос троми поділяють на 1) гравітаційні і 2) тектоно-
гравітаційні.  

Гравітаційні олістостроми. До олістостром цього типу відносять хаотичні 
комплекси, утворення яких зумовлено обвально-зсувними явищами на схилах, що 
мають достатню крутизну та протяжність (рис. 2.3.1). Тектонічний фактор у цьому 
випадку майже дорівнює нулю.  

Гравітаційні олістос троми розвинено на схилах вулканічних острівних дуг, 
активних континентальних окраїн та переддугових (міждугових) прогинів, а також 
на підніжжях шельфів задугових морів. Серед оліс тостром даного типу за складом 
матриксу і олістолітів та оліс топлаків виділяють нас тупні підтипи: теригенний, 
кременисто-теригенний, кременистий та ін. 
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Рис. 2.3.1. Схема утворення гравітаційних олістостром, за Ельтером і Тревізаном, 

1973 (Леонов, 1981): а – прості зсуви і відклади грязьових потоків, б – зсуви із 
захопленням порід цоколю 

 
Теригенні олістостроми характеризуються теригенним складом матриксу і 

місцевими, що мобілізовані з порід ложа,  олістолітами (рис. 2.3.2).  
 

 
Рис. 2.3.2.Гравітаційна теригенна олістострома: 1-3 – олістоліти (1 – вапняки, 2 – 
фтаніти, 3 – гравеліти, пісковики, алевроліти), 4 – піщано-алевритовий матрикс 

(за В.Н.Ненаховим та ін., 1992) 
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Рис. 2.3.3. Типове співвідношення олістоліту із шаруватістю матриксу 

гравітаційної олістостроми 
 

Кременисто-теригенні олістостроми складені змішаним осадовим матеріалом 
і характеризуються наступними ознаками: 1) мають яскраву хаотичну внутрішню 
будову, 2) замість нормальних шаруватих текстур в них розвинені турбідитні, 
3) відповідні їм тіла мають стратиграфічні контакти з відкладами, що їх 
перекривають, 4) наявність серед олістолітів та оліс топлаків, чужорідних даному 
басейну седиментації, 5) різний характер верхнього і нижнього контакту у брил-
олістолітів: нижній зсувний і підкреслюється конформним обтіканням брили, 
верхній – нормальний осадовий, а середній підкреслюється утиканням шарів (рис. 
2.2.3.), 6) великі олістоліти супроводжуються шлейфами.  

Кременисті олістостроми також несуть усі відзначені ознаки кременис то-
теригенних. І крім того, для них характерно те, що їх матрикс часто предс тавлений 
тонкошаруватими кременистими радіоляритами чи кременистими алевролітами, а 
олістоліти – переважно чужорідними породами (рис. 2.3.4). 

 

 
Рис. 2.3.4. Приклад будови кременистої олістостроми в одному з районів 

Південного Тянь-Шаню: 1 – брекчії кременів з матричним заповнюванням, 2-3 
– включення (2 – нижньо-середньодевонські органогенні вапняки,  3 – такі ж за 
віком кремні-радіолярити та кременисті алевроліти (за В.М.Ненаховим та ін., 

1992) 
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Тектоно-гравітаційні олістостроми. До тіл цього типу відносяться мікстити, які 
сформувалися при активному впливі процесів шар'яжеутворення (див. розд. 
"Тектоно-гравітаційні покриви"). Серед таких олістос тром виділяють: 1) фронтальні, 
які утворюються перед фронтом пластин, що насуваються, і 2) тилові, які 
утворюються в тилу надвигів, шар'яжів. 

Фронтальні олістостроми (рис. 2.3.5) формуються за рахунок руйнування і 
розмиву фронтальної частини тектонічних пластин-покривів, що насуваються, за 
допомогою: 1) обвалення цієї час тини покриву шляхом тектонічної дезінтеграції 
порід алохтона за учас ті підводного та субаерального вивітрювання, 2) тектонічного 
дроблення, лущіння (розчленування) і брекчування пластин біля підошви при русі 
по дну седиментаційного басейну та на границі різних покривів, 3) тектонічного 
лущіння та брекчування в тілі материнського масиву алохтона з наступним 
висипанням чи тектонічним видавлюванням брекчій і пластин на донну поверхню.  
Олістос троми даного типу з покривами пов'язані поступовими переходами. Зокрема, 
фіксується наступна послідовність розподілу матеріалу: поблизу покриву 
концентрується відносно крупно- та навіть гігантськоуламковий матеріал (в його 
числі можуть бути присутні й оліс топлаки), а далі він за рахунок розносу 
турбідитними потоками поступово замінюється більш дрібноуламковим і 
тонкоуламковим. Така ж тенденція розподілу матеріалу має місце і по вертикалі: 
тонкоуламковий матеріал концентрується в нижній час тині олістос тромових тіл, а 
більш грубий – у верхній частині таких тіл.  

 
Рис. 2.3.5. Схема формування фронтальної тектоно-гравітаційної олістостроми (за 
М.Г.Леоновим, 1978). І – автохтон, ІІ – олістострома, ІІІ – алохтон,  розчленований 

на окремі частини, котрі контролюються поперечними (А) та поздовжніми (В) 
розривами. Б – зони тектонічного брекчування на границі пластин. Стрілками (без 

літерного позначення) показано напрямки насування тектонічних пластин 
(праворуч на рисунку) та видавлювання й осипання тектонічних брекчій 
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Матеріал гравітаційної олістос троми, як правило, представлено продуктами 
руйнування алохтона (тіла, яке насувається). Серед матеріалу оліс тостром присутні 
скупчення (горизонти, шари) осадових брекчій – продуктів перевідкладення 
тектонічних 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 турбідитною 
шаруватістю. 
Розмір уламків у брекчіях фронтальних оліс тостром коливається від 2–3 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-оліс толіти розміром до сотень і 
навіть більше метрів (Крим, Сіхоте-Алінь). Більш того, у флішових відкладах 
середнього–пізнього карбону Туркестано-Алаю виділено оліс топлаки довжиною до 
5–7 км при потужності до 200–300 м. 
У багатьох випадках подібні оліс тостроми перекриваються тектонічними 
покривами. 

Тилові олістостроми виникають у тилу покривів на так званих "плечах" – місці 
первісного вигину. Утворення даного типу, звичайно, представлені монопородними 
брекчіями з хаотичною, безладною 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 
олістос тром складено тонкоподрібненим матеріалом.  
 

2.4. Магматичні тіла 
Магматичні тіла є результатом дії магматизму – одного з найзначніших проявів 

внутрішньої енергії Землі. Це явище здійснюється як підйом із глибоких надр, 
впровадження у верхніх горизонти земної кори та виверження на поверхню силікатних 
розплавів – магми ("магма" гр. – "пластична маса"), насиченої леткими компонентами 
та перегрітими парами води. Магматичні тіла утворюються при остиганні та 
кристалізації такої магми на поверхні або на певних глибинах. Причому тіла, які 
виникли за рахунок виверження на поверхню продуктів магматичної діяльності, 
прийнято називати вулканічними або ефузивними, а ті, котрі сформувалися при 
застиганні та кристалізації магми на певних глибинах – субвулканічними (неглибинні й 
тісно пов'язані з вулканічними тілами) та інтрузивними (більш глибинні, аніж 
субвулканічні). 

 
2.4.1. Вулканічні споруди та тіла 

Вулканічні тіла, як відзначено вище, формуються за рахунок накопичення на 
поверхні продуктів магматизму. На форми залягання та внутрішню будову подібних 
тіл впливають форми вивержень та фазовий стан магматичного матеріалу під час 
цих вивержень, а також фізико-географічні умови (суходільні чи підводні), в яких 
відбуваються ці виверження та накопичення магматичного матеріалу. 

Вулканізм за формами вивержень поділяють на: 1) ефузивний – виливи на 
поверхню магми (лави), 2) екструзивний – видавлювання на поверхню дуже в'язкої, 
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затверділої лави, 3) експлозивний – вибухові викиди газів та разом з ними твердого 
вулканічного матеріалу, 4) пірокластовий – викиди змішаних, але переважно 
твердих магматичних продуктів. Усі ці форми вивержень можуть змінювати одна 
однону в часі, або відбуватися одночасно при домінуванні одної з них.  

 
2.4.1.1. Вулканічні споруди (апарати) 

Одним із важливих проявів вулканізму є формування вулканічних споруд (апаратів). 
Такі споруди найчастіше утворюються над близько розташованими від поверхні 
магматичними осередками шляхом накопичення продуктів виверження навколо 
магматичного каналу. Крім того, формуванню таких споруд сприяє дія підйомної сили 
магми та руйнівної сили газів, які відділяються від магми. Згодом такі споруди частково 
або повністю змінюють свою форму внаслідок руйнування при сильних вибухах та 
перевідкладення пухких продуктів вулканізму при дії лахарових потоків, а також 
гравітаційного осідання, яке викликається виснаженням магматичних осередків, 
розташованих під вулканами. 

Вулканічні споруди (їх ще називають вулканічними апаратами, вулканами) 
складаються з наступних частин та елементів (див. рис. нижче): 1) вулканічна гора 
(конус вулкану) – конусоподібне нагромадження продуктів вулканізму навколо 
жерла, 2) жерло – канал, по якому вулканічний матеріал рухається з магматичного 
осередку на поверхню, та отвір на поверхні, з якого цей матеріал вивергається; 
3) кратер – воронкоподібне заглиблення на вершині конуса, у центрі котрого 
знаходиться жерло, 4) кальдера (ісп. "кальдера" – котел) – осідальна котловина у 
верхній частині конуса, 5) потоки лави та відкладення пухкого матеріалу на схилах 
конуса. Іноді кальдери облямовуються дугоподібними валами – сомами. Жерло 
вулкана може мати трубчасту або щілиноподібну форму. 

Вулкани як позитивні форми рельєфу іноді досягають значних розмірів: до 
десятків кілометрів у поперечнику і до перших кілометрів за відносним 
перевищенням та до п'яти кілометрів за абсолютною висотою. Форма і розміри 
таких споруд залежать від характеру та масштабів вивержень. Нерідко великі 
вулкани ускладнюються більш дрібними паразитичними. Тоді з'являються і нові 
кратери. 

Кальдери у вулканічних спорудах за розмірами переважають кратери. Діаметр 
цих структур може вимірюватися десятками кілометрів. Вони виникають при 
вилученні значної частини або навіть повніс тю вулканічної споруди внаслідок 
потужних газових вибухів. Крім того, вони утворюються внаслідок обвалення, 
обрушення покрівлі при виснаженні відносно неглибоко розташованих від поверхні 
магматичних осередків. При повторних виверженнях такі заглиблення 
заповнюються новим вулканічним матеріалом, часто пірокластичним. Кальдери 
продовжують розширюватися і в періоди спокою за рахунок обвальних і зсувних 
процесів, а також дії лахарів (грязьових потоків) на схилах. Кратери знаходиться в 
межах кальдер і змінюють своє місце при кожному новому виверженні.  

Вулканічні споруди розрізняються за внутрішньою будовою та формою каналів 
для вивержень. За цими ознаками вони поділяються на вулкани: 1) центрального 
типу і 2) лінійного типу. 
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Вулкани центрального типу. Жерлом для виведення магми у вулканах даного типу 
служить не тріщина, а трубчастий канал. Продукти вивержень у таких спорудах 
накопичуються більш-менш рівномірно з усіх боків жерла, що, у свою чергу, приводить 
до виникнення відносно ізометричних у плані конусоподібних споруд, про які йшлося 
вище. Кути падіння схилів таких вулканів можуть досягати 20-30. 

Вулкани даного типу породжуються змішаною ефузивно-експлозивною 
(пірокластовою) або майже чис тою експлозивною діяльністю. При цьому залежно 
від переважання тієї чи іншої форми вивержень утворюються споруди, серед яких за 
характером накопичення та розподілу в них вулканічного матеріалу виділяють: 1) 
стратовулкани, 2) насипні та 3) вулканічні конуси. 

Стратовулкани (див. рис. 2.4.1) утворюються при пірокластових виверженнях. 
Свою назву вони отримали за свою яскраву шарувату будову, зумовлену 
чергуванням лавових потоків і горизонтів, складених уламковим матеріалом (лапілі, 
бомби та попіл і шлаки) 

Насипні вулканічні конуси своїм походженням зобов'язані переважному 
накопиченню навколо жерла пухкого вулканічного матеріалу. Серед таких конусів 
особливе місце займають так звані ігнімбритові вулкани, які утворюються при 
викидах великої кількос ті розжареного попілового матеріалу. Останній після 
випадання спікається, перетворюючись на пемзу, а в певних випадках навіть у в'язку 
лавоподібну масу, яка при розтіканні утворює специфічні смугасто-лінзоподібні 
(ігнімбритові) текстури течії.  

 

 
Рис. 2.4.1. Схематичне зображення стратовулкана (вулкана центрального 

типу): 1 – шари пухких вулканічних викидів, 2 – лавові покриви, 3 – головний 
кратер та жерло,  4 – паразитичні кратери з лавовими потоками, 5 – радіальні 

тріщини з лавовим заповненням (радіальні дайки), 6 – кільцеві тріщини з 
лавовим заповненням (кільцеві дайки),  7 – магматичний осередок, 8 – 

фундамент (за Х.Растом, 1982) 
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Вулкани лінійного типу мають щілинні канали – тріщинні зони глибокого 
закладення. Виверження в такому випадку відбуваються у вигляді ланцюжків вулканів, 
які немовби нанизуються на ці макротріщини. 

Серед вулканів цього типу виділяють наземні й підводні.  
Для наземних вулканів характерна комбінована, ефузивно-експлозивна, за значної 

переваги ефузивної, діяльність, тоді як для підводних – майже чисто ефузивна. Такі 
вулкани мають щитову будову (за це їх ще називають щитовими), тому що дійсно 
нагадують щити – дуже пологі конуси (кути падіння схилів цих споруд дорівнюють 3-
6, а біля кратера зростають до 7-8), котрі складені нашарованими як пиріг 
покривами ефузивів та пірокластичних порід (рис. 2.4.2). Діаметр основи таких 
вулканів у десятки разів перебільшує висоту. Кратери в них, як правило, являють 
собою широкі плоскі котли з крутими стінками. Прикладом утворень цього типу є 
вулкан Мауна-Лоа на Гаваях, Узон на Камчатці, Головина на Курильських островах, а 
також діючий і сьогодні Етна в Середземному морі та багато ін. Як правило, споруди 
подібного типу супроводжуються періодично діючими боковими (паразитичними) 
вулканами. Так, наприклад, вулкан Етна оточений 200 такими невеличкими 
вулканами. 

Часто після припинення вивержень у тріщинах лінійних вулканів залишається 
лавовий матеріал. Після застигання він перетворюється у дайки. При 
багаторазовому розкритті паралельних тріщин і повторенні по них вивержень 
утворюються дайкові рої, пояси тощо. 

 

 
Рис. 2.4.2. Схематичне зображення щитового вулкана: 1 – шари лави (колишні 

лавові потоки), 2 – тріщинні зони з паразитичними кратерами і лавовими 
потоками, 3 – головний кратер із жерлом у центрі, 4 – кальдера, 5 – 

магматичний осередок (за Х.Растом, 1982) 
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2.4.1.2. Первинні форми залягання вулканічних тіл 
Первинні форми залягання вулканічних тіл залежать від форм вивержень та 

фізико-географічних умов вивержень та накопичення вулканічного матеріалу. 
Найважливішими формами такого залягання є: 1) лавові покриви (потоки), 
2) пластоподібні шаруваті накопичення піроклас тичного або змішаного (осадово-
піроклас тичного) матеріалу, 3) наземні частини екструзій.  

Лавові покриви. Подібні покриви утворюються, головним чином, при ефузивній 
та час тково пірокластовій діяльності й являють собою застиглі потоки лави та 
лавобрекчій, а також спеченого попілового матеріалу ( ігнімбрити). Найбільша 
частина такого матеріалу концентрується біля жерла, а менша, залежно від рельєфу 
поверхні, на якій він відкладається, та рухомості лави, яка в свою чергу залежить від 
хімічного складу та температури, відходить від цього жерла на десятки і більше 
кілометрів. При цьому найбільш значні за площею покриви утворюються лавами 
основного складу, температура яких на виході в певних випадках досягає 1200-1400. 
Зокрема, при базальтоїдних виверженнях, притаманних рифтовим зонам серединно-
океанічних хребтів (Ісландія, Азорські та підводні острови) і так званим гарячим 
точкам океанічних плит (Гаваї, острів Зеленого мису та ін.), лава покриває значні 
простори, затоплюючи западини, підводні річкові долини та всі інші від'ємні частини 
підводного рельєфу. На поверхні вона також утворює дуже великі, площа яких може 
досягати сотень квадратних кілометрів, покриви, які називають платобазальтами. До 
останніх, наприклад, належать покриви мезозойської трапової формації Східно-
Сибірської платформи.  

Дуже часто підводні ефузиви несуть у собі наслідки гідротермальних і 
автогідротермальних перетворень у вигляді мигдалекам'яних текстур. Нерідко вони 
насичені лінзоподібними кременистими утвореннями фумарольного походження. 
Наприклад, у кальдері одного з вулканів на підводному хребті Хуан-де-Фука на 
глибині 1600 м канадськими вченими виявлено гідротермальне жерло, навколо 
якого виросли горби примхливої форми висотою до 10 м, складені сульфідними 
мінералами. Подібні утворення знайдено в Тихому та Атлантичному океанах, 
Червоному морі та багатьох інших місцях.  

Лави кислих порід завжди більш в'язкі, ніж основні. Крім того, на виході вони, як 
правило, мають меншу температуру, чим останні, що також підвищує їх в'язкість. 
Тому вони розтікаються на значно менші відстані, ніж основні. 

Зближення вулканів приводить до утворення дуже значних за площею і досить 
потужних нагромаджень вулканічного матеріалу – вулканічних товщ. За рахунок 
подібного зближення, наприклад, виникли багатокілометрові товщі палеозойських 
вулканітів Центрального Казахстану, мезозойських покривів Тихоокеанського поясу та 
багатьох інших подібних вулканічних поясів Світу. В Україні відносно невеликі 
вулканічні покриви збереглися в майже непорушеному стані в Закарпатті.  

Кожний покрив у вулканічній товщі відіграє ту ж роль, що і шар в осадових 
породах і також має дві поверхні: покрівлю та підошву. Ці поверхні часто 
маркуються кірками, які виникають унаслідок більш швидкого остигання лави при 
стиканні її із субстратом, на який вона виливається, та холодною водою чи повітрям. 
При цьому для підводних лав характерні скловаті кірки.  
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Мікроморфологія підошви залежить від рельєфу ложа, на якому формувався 
покрив. При багаторазовому накопиченні покривів ці поверхні набувають плоскої 
форми, бо кожний нас тупний покрив налягає вже на вирівняну поверхню 
попереднього. Що ж стосується покрівлі, то вона згідно із законами гідростатики 
завжди горизонталізована. Але, крім того, часто ускладнена структурами пластичної 
деформації або руйнування кірки, поява яких ініціюється течією. У цьому 
відношенні у наземних покривів виділяють два типи поверхонь, яким за місцем 
виділення надано гавайські назви: 1) пахоехоє або "канатна" лава та 2) аа-лава. 

Поверхні першого типу являють собою настільки зморщену кірку лави, що вона 
стає подібною до килима з канатів, укладених поряд чи один на другий (рис. 2.4.3). 
Цей тип поверхні виникає головним чином при швидкій течії основних лав, в яких 
кірка при такій течії не встигає нарощувати потужніс ть (залишається тонкою). Для 
другого типу характерні структури руйнування кірки. Остання розпадається на 
шершаві зубчасті мікроблочки. Цей тип характерний для повільно текучих лав 
переважно середнього і кислого складу.  

 

 
Рис. 2.4.3. Потоки лави й у тому числі «канатної» лави на Гаваях (за 

J.G.Ramsay, 2000) 
 

Підводні виверження основних лав у деяких випадках супроводжуються 
утворенням  концентричної кулькової та подушкової окремос ті. Лави з такою 
окремістю називають кульковими чи подушковими або пілоу-лавами (рис. 2.4.4). 
Механізми утворення такої окремості на сьогоднішній день не зовсім визначені. Х.Раст 
припускає (1982), що розвиток концентричної окремості відзначених вище типів 
зумовлений тим, що тонка кірка лав в умовах швидкої течії, яка має місце на схилах, 
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спочатку отримує хвилеподібну форму, а потім відшаровуються від лави і пластично 
закатується у валики. Останні під дією всебічного тиску у внутрішніх частинах потоку 
перетворюються на кулі. Згодом подібні кулі відокремлюються і при масовому їх 
накопиченні сплощуються до вигляду паляниць, подушок тощо. Пілоу-лави характерні 
для підводних лінійних вулканів. 

Для основних та середніх лав, які формувалися в наземних умовах, характерна 
стовпчаста подільність, яка знаходить свій вираз у розпаді породи на багатогранні 
призматичні стовпоподібні блочки (рис. 2.4.5). Утворення подібної подільності 
пов'язують з умовами дуже повільної течії лави на дуже пологому схилі. У цьому 
випадку у верхній частині лавового потоку встигає утворитися потужна кірка, яка 
внаслідок контракції покривається полігональною системою тріщин, котра згодом, 
після повного застигання покриву, при фізичному вивітрюванні може 
розповсюджуватися на весь покрив.  

Ефузивні утворення не мають добре розвиненої шаруватості, подібної до тієї, 
якою володіють осадові породи. Вони утворюють тільки відносно грубі 
нашарування, які складаються з покривів, що відрізняються між собою за складом та 
текстурно-структурними особливостями вулканічних порід. У той же час такі 
нашарування все ж таки несуть деякі плоско-паралельні текстури, просторове 
положення котрих певною мірою відображає положення самих покривів. До таких 
текстур належить трахітоїдні та флюїдальні (від. лат. fluidus – текучий). Перші 
являють собою односистемне орієнтування призматичних, стовпчас тих, голчастих 
та будь-яких інших видовжених зерен та кристалів мінералів, а другі – смугастість, 
струмистість, яка передає у твердому стані картину течії лави. Така смугастість 
підкреслюється лінзовидно-смугастим розташуванням діляночок породи, які тією чи 
іншою мірою розрізняються за с труктурою та складом, а в деяких випадках і за 
кольором.  

 

 
Рис. 2.4.4. Пілоу-лави з характерною "подушковими" формами та 

концентричною будовою останніх в Тюрінзьких Сланцевих горах (за 
Х.Растом, 1982) 
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Рис. 2.4.5. Стовпчаста подільність y базальтах берестовецької світи (нижній 

венд) у Придністров'ї 
 

Однак треба застережити, що при визначенні елементів залягання ефузивних порід за 
флюїдальністю треба обов'язково враховувати те, що остання не завжди паралельна 
поверхням покривів. Зокрема, іноді вона ускладнюється круговими і навіть 
спіралеподібними завихреннями, які відображають внутрішню кінематику лавового 
потоку. 

Шаруваті накопичення кластичного матеріалу. Такі накопичення складаються 
продуктами наземної та підводної експлозивної та ефузивно-експлозивної 
діяльнос ті вулканів.  

Наземні накопичення складаються попелом, вулканічним піском, лапілями та 
бомбами, а в палеовулканічних структурах – зцементованими їх аналогами: туфами, 
туфобрекчіями та агломератами. У таких накопиченнях матеріал, предс тавлений 
відносно крупними уламками, концентрується поблизу жерла, а такий же 
дрібноуламковий матеріал відкладається на більшій відс тані від жерла. При цьому 
попільний матеріал може розноситися на значні відс тані й відкладатися як на 
суходолі, так і на дні океанічних прос торів разом з осадовим матеріалом. 
Виникнення шаруватості в цьому випадку пов'язано зі зміною речовинного та 
гранулометричного складу матеріалу кожного нас тупного викиду. Подібна 
шаруватість дуже невитримана по прос тяганню і має лінзоподібний і навіть 
переривчас тий характер.  

Підводні накопичення часто представлені змішаними, осадово-пірокластичними 
відкладами (туфіти, туфопісковики тощо). Склад порід у гранулометричному 
відношенні в цьому випадку також залежить від відс тані до вулкана. Шаруватість 
цих накопичень за всіма геометричними характеристиками складених ними шарів 
наближається до шаруватості осадових тіл.  

Наземні частини екструзій. Екструзії подібного типу являють собою тіла, що 
утворилися при впровадженні на поверхню дуже в'язкої, іноді навіть напівзастиглої 
лави. Такі тіла нижче денної поверхні переходять у субвулканічні.  
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Рис 2.4.6. "Обеліск" Монт Пеле 15 березня 1903 р. Висота 343,5 м (за 

Х.Растом, 1982) 
 

Форма наземних час тин екструзій залежить від конфігурації жерла. Тому в різних 
випадках ці тіла мають вигляд куполів, стовпоподібних тіл тощо. Відомим у цьому 
відношенні є лавовий "обеліск" вулкана Мон-Пеле на о. Мартиніка в Малій 
Антильській ос трівній дузі (рис. 2.3.6). Висота його на стадії формування досягала 
300 м. Пізніше він зруйнувався. 

Екструзії даного типу найчастіше утворюються в'язкими кислими та кисло-
середніми лавами. Як правило, у них дуже добре проявлена флюїдальніс ть, котра 
фіксує напрямок руху лави. 

 
2.4.2. Субвулканічні тіла 

До субвулканічних належать тіла, які виникли при вулканічній діяльності за рахунок 
лав, що не досягли поверхні й кристалізувалися на незначних (до перших кілометрів) 
глибинах у каналах, що підводили магму, та невеличких проміжних камерах. Крім 
того, до цієї групи тіл відносять підземні частини екструзій. Часто (але не завжди) 
субвулканічні тіла мають прямий зв'язок з ефузивними покривами у вигляді 
стовпоподібних та дайкоподібних відгалужень на глибину.  

Тіла даного типу розрізняються різноманітністю форм, які, у свою чергу, 
відзначаються конфігурацією і нахилом відзначених каналів та присутністю на шляху 
руху магми певних перешкод (наприклад, пачок осадових та інших порід, що 
залягають горизонтально).  

Субвулканічні тіла поділяють на: 1) тіла жерлової фації та 2) екструзивні. 
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Субвулканічні тіла жерлової фації. Тіла цього типу заліковують канали, по яких 
підводилася магма до поверхні. Як правило, вони складені дрібнозернистими чи 
тонкозернистими або навіть напівскловатими породами, а в певних випадках 
продуктами руйнування цих порід (еруптивні брекчії тощо). 

Форма субвулканічних тіл даної фації в плані та по падінню повніс тю 
визначається конфігурацією та нахилом відзначених каналів. У зв'язку з цим серед 
субвулканічних тіл жерлової фації виділяють: 1) штоки, 2) дайки, 3) сили та 4) 
діатреми.  

Штоки – це круто- чи вертикальнопадаючі тіла круглої, овальної та іншої більш-
менш правильної форми в поперечнику. Подібні тіла, які безпосередньо заліковують 
жерло, називають неками. Діаметр їх коливається від перших десятків метрів до 
перших кілометрів. 

Дайки (жили) – крутопадаючі та крутонахилені тіла пластоподібної форми, січні 
відносно елементів стратифікації (шаруватос ті, сланцюватості тощо) вмісних порід 
(див. рис. 2.4.1 та 2.4.2). Вони найчас тіше заліковують крутопадаючі крупні 
тріщини, виникнення котрих також тісно пов'язано з формуванням вулканічних 
апаратів, кальдер. Серед таких дайок за характером орієнтації відносно головного 
жерла вулкана виділяють радіальні, кільцеві, конусоподібні (нахилені в бік 
вулканічного жерла чи навпаки) та ін. Характерною рисою субвулканічних тіл 
даного типу є невитриманість їх морфології та потужності по прос тяганню і 
падінню, а також присутність у ряді випадків в їх складі кластичного матеріалу. 
Потужніс ть дайок найчастіше не перевершує перший десяток метрів. 

Сили – пластоподібні тіла, поверхні яких субпаралельні шаруватос ті вмісних 
порід. Вони формуються при розтіканні магми вздовж горизонтально залягаючих чи 
полого нахилених поверхонь нашарування. Виникають унаслідок неспроможності 
лави подолати перешкоду горизонтально залягаючи тіл. Вони час то утворюють 
багатоповерхові спорудження типу "шаруватого пирога".  

Діатреми – трубки вибуху, які виникають при одноактних, але дуже значних за 
масштабами, експлозіях. Подібні трубки на поверхні облямовуються невисокими 
валами, складеними шлаками й уламками порід, що потрапили із кратера. Нижче, 
приблизно до глибини 400-500 м, вони заповнені тонкоперетертими та перем'ятими 
уламками вулканічних порід (вулканічними брекчіями), ще нижче – базальтами (рис. 
2.4.7, а б). У деяких таких трубках присутні кімберліти – кластичні ультраосновні 
породи (рис. 2.4.7, в), які містять серпентинітовий, серпентиніт-карбонатний та інший 
уламковий матеріал, і в тому числі тих порід, які були захоплені кімберлітовою магмою 
в мантії. Такі породи іноді алмазоносні. Крім того, в них зустрічаються піропи та інші 
мінерали високого тиску та температур.  

Кластичний матеріал у древніх діатремах часто заміщений так званими синіми 
глинами.  

Екструзії. Це малоглибинні субвулканічні тіла, що утворюються паралельно з 
вулканізмом і часто при в'язкому впровадженні магми. Вони відзначаються більшою 
різноманітністю форм, ніж тіла жерлової фації. Зокрема, серед них розвинені штоки, 
лаколіти, лополіти, факоліти, тіла неправильної форми. Геометричні характеристики 
подібних за формою тіл розглядаються в розділі, який стосується інтрузивних тіл.  
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Рис. 2.4.7. Алмазоносна трубка (діатрема) "Мир" в Якутії (за А.П.Бобрієвичем 

та ін., 1959) у плані (а) та в розрізі (б): 1 – сильно змінені кімберліти жовтого 
кольору, 2 – змінені кімберліти зеленого кольору,  3 – слабо змінені кімберліти 

зелено-чорного кольору, 4 – вмісні карбонатні породи, 5 – останець ("риф") 
карбонатних порід, 6 – сучасні алювіально-делювіальні відклади; в – 

вивітрілий дрібноуламковий кімберліт із трубки "Мир" 
 

Екструзивні тіла найчастіше складено середньокислими та кислими магматичними 
породами. Їх характерною рисою є те, що вони часто несуть структури в'язкої течії – 
трахітоїдність та флюїдальність (рис. 2.4.8). 

 

 
Рис. 2.4.8. Воронкоподібна екструзія візейських дацит-ріолітових порфірів у 

Жамантаському прогині (Південний Казахстан). 1 і 5 – вмісні породи (1 – туфи 
андезитів, 5 – лавобрекчії дацитів)  2–4 – субвулканічні дацит-ріолітові порфіри (2 

– тонкофлюїдальні, 3 – грубофлюїдальні, 4 – масивні), 6 – крихкий розлом 
 

2.4.3. Палеовулканічні споруди 
Палеовулканічними спорудами прийнято називати древні (мезозойські, 

палеозойські, докембрійські) вулкано-субвулканічні утворення, які в тому чи 
іншому розпізнавальному вигляді зберігалися до теперішнього часу, тобто 
ідентифікація котрих достатньо достовірна. Як правило, такі споруди сильно 
денудовані й тому предс тавлені своїми глибокими ерозійними зрізами. У зв'язку з 
цим в їх будові на одному і тому ж гіпсометричному рівні беруть участь і 
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вулканічні, і субвулканічні тіла, а також певні дислокаційні с труктури, формування 
яких було тісно пов'язано з вулканізмом.  

Для палеовулканічних структур вельми характерні системи субпаралельних, 
діагональних, радіальних, концентричних (кільцевих) розломів та відповідних за 
орієнтуванням субвулканічних дайок (див. рис. 4.5.1) У складних палеовулканах 
часто розвинено декілька за морфологічними особливостями, а іноді й різних за 
складом, неків та інших субвулканічних тіл. 

Подібного роду утворення ще прийнято називати вулкано-тектонічними. На їх 
висвітленні ми зупинимося ще раз при розгляді вулкано-тектонічних комплексів.  

 
2.4.4. Інтрузивні (плутонічні) тіла 

Інтрузивні тіла утворюються на значних (більше тих, при яких формуються 
субвулканічні тіла) глибинах і при тривалій крис талізації магми. Їх ще прийнято 
називати інтрузивами (від лат. intrusio – упровадження) та інтрузіями чи 
плутонами. Вони, на відміну від субвулканічних тіл, не мають прямого зв'язку з 
вулканічними тілами. Але в деяких випадках з останніми пов'язані в часі та за 
сумісним знаходженням у певних тектонічних зонах, а також за особливостями 
хімічного складу. Такі сполучення прийнято називати вулкано-плутонічними 
асоціаціями (комплексами). 

Інтрузивні тіла складаються зернистими кристалічними породами, від кислих до 
ультраосновних. Переважають серед них гранітоїдні. 

На формування інтрузивних тіл впливають багато факторів, серед яких провідну 
роль відіграють склад та температура магми і температурні умови та реологічний 
стан середовища, в якому відбувається становлення інтрузивних тіл. З урахуванням 
цих та інших факторів інтрузивні тіла типізують за: 1) глибинами (відносно 
палеоповерхні) або термальними обс тановками, в яких відбувалося їх становлення, 
2  розмірами, 3) формою (конфігурацією в плані та по падінню), 4) особливостями 
внутрішньої речовинної будови (змінами по латералі й вертикалі речовинного 
складу та текс турно-структурних особливостей порід), 5) характером термального і 
механічного їх впливу на вмісні породи, 6) характером внутрішньої структурної 
організації (розвитком прототектоніки рідинної та твердої фази). 

Частина перерахованих класифікацій (типізацій) тією чи іншою мірою 
висвітлюється і в даній роботі. Але для зручнос ті сприйняття викладеного матеріалу 
ті типи інтрузивних тіл, які виділяються з урахуванням термального та механічного 
впливу магми на вмісне середовище, прототектоніки, а також тектонічних режимів, 
розглянуто в розд. "Плутоно-тектонічні комплекси". 

 
 
 

2.4.4.1. Типи інтрузивних тіл за глибинами та термальними  умовами 
становлення 

Становлення інтрузивних тіл являє собою процес перетворення магми, що заповнила 
певну камеру, у тверде геологічне тіло з кристалічною структурою порід. Воно 
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відбувається у дві стадії: перша – кристалізація розплаву та перетворення його у тверду 
гірську породу, друга – остигання твердого інтрузивного тіла до температури вмісних 
порід.  

За глибинами становлення інтрузивні тіла традиційно поділяють на: 1)  
гіпабісальні – малоглибинні та 2) абісальні – глибинні. Такий поділ ураховує 
зростання температури вмісного середовища по вертикалі зверху-донизу, яке 
впливає на швидкість крис талізації магми. Вважається, що породи, які складають 
гіпабісальні тіла, кристалізувалися швидше за абісальні, і тому мають значно 
дрібнішу зернисту структуру, ніж останні.  

Формально до гіпабісальних відносять тіла, складені середньозернистими та 
рідше крупнозернистими породами, а до абісальних – тіла, що складені виключно 
крупно- та гігантозернистими породами. Подібний поділ не зовсім відповідає 
реальним співвідношенням структури порід відзначено типу з дійсними глибинами, 
на яких відбувалося становлення інтрузивних тіл. Сьогодні, наприклад, петрологам 
та іншим дослідникам добре відомо, що в певних випадках крупнозернисту і навіть 
гігантозернисту структуру мають породи не тільки абісальних інтрузивів, а й тих, 
що сформувалися в гіпабісальних умовах. Більше того, переходи дрібнозернис тих 
структур у крупнозернисті спостерігаються навіть у межах одних і тих же масивів. 

 
 

 
Рис. 2.4.9 Типи інтрузивних тіл гранітоїдів за термальними умовами 

середовища, в якому відбувалося їх становлення. ЕЗ – епізона, МЗ – мезозона, 
КЗ – ката зона 

 
Тому, мабуть, краще поділяти інтрузивні тіла за температурними умовами 

реологічними властивостями  середовищ, в якому відбувалося їх становлення, без 
прив'язки цих обстановок до певних фіксованих палеоглибин (рис. 2.4.9). Для такої 
класифікації зручно вживати поняття про структурно-реологічні обстановки, які 
використовуються при тектонофаціальному аналізі (див. розд. "Структурно-реологічна 
розшарованість земної кори"). Зокрема, інтрузивні тіла за відзначеними умовами 
становлення можна поділити на: 1) епізональні, 2) мезозональні та 3) катазональні. 
Докладніше ця класифікація розглядається в розд. "Плутоно-дислокаційні комплекси". 
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Тут же коротко відзначимо, що епізональним відповідають інтрузивні тіла, становлення 
яких відбувалося у відносно холодному (умови нульового метаморфізму) і жорсткому 
середовищі. У свою чергу мезозональним відповідають інтрузивні тіла, становлення 
яких відбувалося в термальних умовах зеленосланцевої та епідот-амфібо-літової фації та 
у відносно пластичному середовищі, а катазональним – тіла, становлення котрих 
відбувалося в термальних умовах амфіболітової та гранулітової фації метаморфізму і у 
високопластичному середовищі.  

 
2.4.4.2. Типи інтрузивних тіл за формою і розмірами 

Інтрузивні тіла за розмірами  поділяються на: 1) малі, ширина й довжина котрих у 
поперечнику не перевищують один кілометр, та 2) великі, параметри яких значно 
більше малих.  

За формою інтрузивні тіла поділяються на: 1) дайки (жили), 2) сили, 3) лаколіти, 4) 
лополіти, 5) факоліти 6) штоки, 7) батоліти та ін. 

Дайки. Тіла цього типу мають приблизно ту ж форму, що і розглянуті вище 
субвулканічні жильні тіла (рис. 2.4.10, а). Але відрізняються від останніх окремими 
особливостями морфології та характером розповсюдження. Їх поділяють на два 
наступні підтипи: 1) дайки регіональних поясів і 2) тіла жильної фази.  

 

 
Рис. 2.4.10. Типи інтрузивних тіл за формою:  а – дайки (ліворуч – регіональних 

поясів, праворуч – жильної фази),  б – сили, в – лаколіт, г – лополіт, д – 
факоліти, е – шток 

 
Дайки регіональних поясів являють собою лінійні надзвичайно витримані за 

потужністю і, як правило, дуже протяжні крутопадаючі плитоподібні тіла. Вони 
навіть при потужності в перші метри нерідко витягуються на перші кілометри, а 
більш потужні – на десятки і навіть сотні кілометрів. Утворені ними пояси нерідко 
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мають регіональне значення і на своєму шляху перетинають різні формаційні зони і 
в тому числі вулканічні та інтрузивні комплекси. У межах таких поясів ці дайки 
субпаралельні між собою і, крім того, не знаходять генетичного зв'язку із 
зустрінутими на їх шляху вулканічними та інтрузивними тілами іншої форми.  

Дайки жильної фази (рис. 2.4.11) найчастіше розвинені в межах та поблизу 
гранітоїдних масивів як інтрузивного, так і неінтрузивного походження. Такі тіла, 
звичайно, мають складну форму і невитримані по простяганню та падінню, а також 
за потужністю й кутами падіння. Крім того, вони часто розгалужені.  

 

 
Рис. 2.4.11. Аплітоїдні жильні тіла (біле) палеоархейського побузького 

комплексу в Середньому Побужжі (Український щит) 
 

Морфологія дайок, що розвинені в межах інтрузивних тіл, значною мірою 
контролюються прототектонікою твердої фази – тріщинними структурами, які 
виникають при застиганні цих масивів. 

Сили. Інтрузивні тіла цього типу мають пластоподібну форму, поверхні яких 
субпаралельні шаруватос ті вмісних порід (рис. 2.4.10, б). Розміри таких тіл 
коливаються від перших десятків до сотень метрів, а простягатися вони можуть на 
сотні й більше кілометрів. Зокрема, сили трапових формацій у Східному Сибіру 
досягають потужності 400 м. 

Розвинені такі тіла переважно в епізоні.  
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Лаколіти. До цих інтрузивних утворень належать невеликі (до перших кілометрів у 
поперечнику) грибоподібні тіла, границі котрих більш-менш згідні з елементами 
стратифікації вмісних порід (рис. 2.4.10, в).  

Тіла подібної форми дуже поширені в епізоні.  
Лополіти. Тіла цього типу мають блюдцеподібну форму. Границі цих тіл також 

більш-менш узгоджені із заляганням вмісних порід (рис. 2.4.10, г, 2.4.12).  
 

 
Рис. 2.4.12. Розріз, за даними буріння, діоритового лополіту з ніжкою на 

родовищі флюориту Таскайнар у Південному Казахстані (за М.В.Лісициним, 
1970): 1-3 – нижньокарбонові червоноколірні пісковики (1), гравеліти (2) та 

алевроліти (3), 4-5 – середньоордовікські мармуризовані вапняки (4) та 
динамометаморфізовані теригенні породи (5), які утворюють вал, 6 – діоритові 

порфірити у верхній частині лополіту та діорити у ніжці цього тіла, 8-9 – 
тектонічні брекчії навколо вапнякового валу й у тому числі зруденілі 

брекчії (8) 
 

Тіла даного типу в одних випадках мають відносно невеликі розміри, а в інших 
можуть досягати десятків та навіть сотень квадратних кілометрів. Зокрема, відомий 
у Західній Європі Бушвельський гранітний лополіт має довжину близько 300 км. 

Факоліти. Це невеличкі інтрузивні тіла, які мають серпоподібнуну форму в 
розрізі, також певною мірою узгоджену із заляганням вмісних порід (рис. 2.4.10, д). 

Штоки. Великі (площею до 100 км2 у поперечнику) крутопадаючі тіла трубоподібної 
чи більш-менш ізометричної в поперечнику форми (рис. 2.4.10, е). Вони характерні для 
мезозони складчастих поясів. 

Батоліти. Дуже великі, площа яких перевищує 100 км2, і навіть гігантські 
інтрузивні тіла, складені гранітоїдами. Один із таких масивів у Кордильєрах 
Північної Америки прос тягається майже на 1700 км при ширині 80-100 км. Ще 
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більш великий масив такого типу мають місце в Андах Південної Америки 
(6000х100 км). До числа відносно невеликих таких масивів належать Коростенський 
та Уманський на Українському щиті.  

Вважається, що батоліти своїми коріннями розповсюджуються до підошви 
гранітного шару земної кори. У той же час вивчення глибинної будови ряду таких 
масивів геофізичними методами показало, що частина їх узагалі не має великої 
потужності та більше того, впродовж 3-10 км поступово виклинюються та 
перетворюються у пластоподібні тіла ( їх називають гарполітами). Що ж стосується 
дійсно надпотужних батолітів, то припускають, що лише у верхній своїй частині (та 
і то частково) вони мають інтрузивну природу, тоді як більш глибокі, кореневі їх 
частини швидше за все являють собою автохтонні (ті, які утворилися на місці) 
продукти анатектичного чи метасоматичного походження.  

Більшість батолітів  концентрується у складчастих поясах. При цьому серед них 
виділяють зіскладчасті (синскладчасті) та постскладчасті (післяскладчасті). Перші 
майже завжди деформовані й часто реоморфовані (підплавлені з утворенням куполів 
і діапірових с труктур – див. розд. "Плутоно-тектонічні комплекси"), а другі різко 
незгідно розтинають складчасту раму. 

Крім відзначених особливостей, на форму інтрузивних тіл, і особливо великих, 
певною мірою впливає їх положення в тектонічних структурах. Зокрема, у 
складчастих поясах такі тіла, як правило, витягнуті субпаралельно осям цих поясів, 
а на платформах вони в плані мають субізометричну неправильну, навіть 
амебоподібну форму. 

Набуття інтрузивними тілами тієї чи іншої форми обов'язково пов'язано із 
завоюванням магмою відповідного простору. Подібна "агресія" може відбувається 
шляхом: 1) магморозриву – розширення магмою тріщин, камер, куди вона 
впроваджується під тиском, 2) підняття магмою покрівлі полого залягаючих порід, 3) 
асиміляції (своєрідного розчинення) порід та 4) обрушення покрівлі вмісних порід.  

 
2.4.4.3. Контакти інтрузивних тіл 

Інтрузивні тіла мають цілий ряд характерних рис, які дозволяють відрізняти їх від тіл, 
аналогічних за складом, але іншого (анатектичного, метасоматичного тощо) 
походження. Однією з найбільш важливих таких рис є різкі контакти – границі з 
вмісними породами (рис. 2.3.13). Різкість контактів підкреслюється стрибкоподібною 
зміною складу порід, яка відбувається буквально впродовж перших сантиметрів або 
метрів. 

Контакти інтрузивних тіл мають нас тупні особливості. 
1 Біля контакту з обох його боків утворюються смуги (зони), у межах котрих 

відбуваються деякі, так звані приконтактні, петрографічні зміни порід. Внутрішня така 
смуга, тобто та, яка знаходиться в крайовій частині інтрузивного тіла, називаються 
ендоконтактом (ендоконтактовою зоною), а зовнішня, у вмісних породах – 
екзоконтактом (екзоконтактовою зоною). В ендоконтакті розвинено загартування 
порід (зона загартування), а в екзоконтакті – роговики (зона роговиків).  

Загартування порід знаходить свій вираз у зменшенні розміру зерен 
породоутворюючих мінералів. Наприклад, якщо інтрузивні породи у внутрішній 
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частині інтрузивного тіла мають середньо- або крупнозернисту чи іншу структуру, 
то біля контакту така с труктура змінюється більш дрібнозернистою. У дайок, які 
взагалі мають дрібнозернисту структуру, із самого початку в зоні загартування 
розвинено тонко- і навіть прихованокрис талічні структури. Зумовлюється таке 
загартування більш швидким остиганням порід інтрузивного тіла біля контакту, де 
температури завжди нижче, ніж у внутрішніх частинах тіла.  

 

 
Рис. 2.4.13. Схема контакту інтрузивного тіла: 1 – внутрішня частина 

інтрузивного тіла, 2 – ендоконтакт (зона загартування), 3 – екзоконтакт (зона 
ороговикування), 4 – вмісні породи за межами екзоконтакту 

 
Роговики – це продукти так званого контактового, або термального метаморфізму. 

Породи, що їм відповідають, характеризуються масивною текс турою та 
дрібнозернис тою, гранобластовою (субізометрична форма зерен і мікромозаїчний 
малюнок їх розташування) структурою. Такі метаморфічні породи мають певний, 
тільки для них притаманний мінеральний склад. Докладніше особливості цих порід 
розглядаються  в наступному розділі даної роботи.  

Вивчення роговиків надає додаткових можливостей картування інтрузивних тіл. 
Сама по собі поява цих метаморфічних порід на певному ерозійному зрізі, навіть 
при відсутності на поверхні інтрузивних порід, свідчить, що інтрузивне тіло 
знаходиться поряд, на незначній глибині. Визначення ширини ореолів можна 
використати для встановлення вірогідних розмірів інтрузивного тіла.  

Збільшення потужнос ті ореолів на поверхні час то пов'язано з пологим заляганням 
контактів інтрузивних тіл. Тому за шириною ореолів, з урахуванням складу 
роговиків, у певних випадках визначають морфологію та положення контакту.  

2. Конфігурація контактів у плані та по падінню у дайок і силів прямолінійна, а у 
тіл іншої форми найчастіше криволінійна. У випадку криволінійнос ті вона 
супроводжується затоками та додатковими виступами – апофізами. 
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3. Інтрузивні контакти завжди незгідні щодо шаруватості та взагалі будь-якої іншої 
стратифікації вмісних порід. Вони можуть бути лише частково просторово 
узгодженими з останньою, як це має місце у силів, лаколітів, лополітів, факолітів, але в 
деталях навіть і у цих тіл завжди проявлено структури перетинання контактами 
шаруватості. У тіл же іншої форми подібна незгідність проявлена повсюдно.  

4. В ендоконтактовій зоні інтрузивів і особливо тих, утворення котрих активно 
супроводжувалося асиміляцією і обрушенням покрівлі, часто зосереджена велика 
кількість ксенолітів – включень уламків чужорідних порід. В міру віддалення від 
контакту кількість останніх зменшується, і на певній відстані вони зникають узагалі. 
Цю особливість використовують для визначення ступенів еродованості інтрузивних 
тіл.  

5. У деяких випадках, при підплавленні інтрузивним тілом вмісних порід, на 
контакті виникають структури зворотної дії – ефект Седерхольма: підплавлені 
породи немовби проривають інтрузивне тіло. 

В окремих інтрузивних тілах, і особливо лужного складу, на контакті з'являються 
так звані гібридні породи чи навіть метасоматично змінені породи. Гібридні породи 
формуються шляхом розплавлення та розчинення інтрузивною магмою вмісних 
порід. За своїми петрографічними особливостями вони нагадують інтрузивні, але 
відрізняються від останніх за більшою основністю, надзвичайною нерівномірною 
зернистістю та насиченістю великою кількістю ксенолітів. Одним із різновидів 
гібридних утворень є агматити – утворення, в яких уламки вмісних порід 
цементуються масою відзначеного характеру (гібридною породою). Що ж 
стосується метасоматично змінених в екзоконтакті порід, то на відміну від 
гібридних вони не несуть с труктур, які утворюються після застигання розплаву. 
Поява таких порід часто пов'язана з виносом із магми лугів, кремнезему та інших 
речовин-реагентів, які активно хімічно взаємодіють із вмісними породами. Ширина 
смуг гібридних та метасоматично змінених порід може коливатися від перших до 
десятків і навіть сотень метрів залежно від розмірів інтрузивних тіл та лужності 
порід, що складають ці тіла. В інтрузивних тілах, як правило, вони співіснують із 
роговиками та навіть із зонами загартування порід.  

 
2.4.4.4. Фази, комплекси інтрузивних тіл та поліхронні масиви 

Інтрузивні тіла можуть формуватися за рахунок однієї або багатьох порцій магми, 
тобто утворюватися за один акт або декілька актів упровадження магми. Такі ін'єкції 
можуть буди безперервними, або перервними, розділеними певними відрізками часу. 
Крім того, вони можуть накладатися на раніше вже сформовані й навіть денудовані 
масиви інтрузивного або іншого походження. У першому випадку формуються 
поліфазні (багатофазні) інтрузиви, а в другому – поліхронні масиви.  

Фази та комплекси. Інтрузивній фазі відповідає окреме тіло, що утворилося за один 
акт упровадження магми. Таке тіло від аналогічних інших відрізняється за складом та 
структурою або тільки структурою порід. 

Фази утворюють як окремі (однофазні) так і збірні (поліфазні) інтрузивні тіла (рис. 
2.4.14). При цьому фази в рамках поліфазних інтрузивних тіл, як правило, пов'язані між 
собою за віком: утворюються одна за одною без суттєвих перерв у часі, чи, як ще 
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прийнято говорити, за один магматичний (тектоно-магматичний) цикл. Контакти між 
фазами найчастіше поступові, нечіткі. Такі форми виразу цих границь свідчать про те, 
що впровадження кожної наступної порції магми відбувалося в гарячий, а може і в 
неповністю застиглий субстрат. Зближені в часі впровадження немовби підтримували 
високу температуру, яка суттєво гальмувала застигання масиву і стимулювала розвиток 
відносно крупнозернистих структур у породах ранніх фаз. 

При формуванні поліфазних інтрузивних тіл дещо автономно поводить себе жильна 
фаза. Остання формується на завершальній стадії магматичного циклу. Відповідні їй 
жильні тіла накладаються на всі попередні фази, і при цьому використовують 
прототектоніку твердої фази (тріщинуватість) цих фаз. Відповідні їй жильні тіла, як 
правило, розповсюджені по всій площі інтрузивного масиву, а також нерідко 
облямовують його зовні у вигляді систем кільцевих дайок. У гранітоїдах жильна фаза 
найчастіше представлена аплітами та пегматитами.  

 

 
Рис. 2.4.14. Поліфазний плутон узунжальського комплексу (ранньокарбоновий) 

в Південному Казахстані (за Г.А.Сусловим, 1974): 1-4 – вмісні породи (1, 2 – 
фаменські червоноколірні осадові, 3 – нижньоордовікські теригенні, 4 – 
верхньокембрійські кременеві), 6-12 – інтрузивні фази (6 – діоритова, 7 – 

габрова, 8 – монцонітова, 9 – сієнітова, 10 – гранодіоритова, 11 – граносієнітова, 
12 – лейкогранітова), 13 – границі геологічних тіл (а – стратиграфічні, б – 

інтрузивні, в – фазні, г – тектонічні) 
 

Цікаво, що дані радіохронологічного визначення віку поліфазних масивів за 
породоутворюючими мінералами практично завжди дають одне й теж саме часове 
значення для всіх, крім жильної, фазам. Подібна одностайніс ть свідчить про те, що 
температура таких масивів упродовж усього формування не спускалася нижче межі, 
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після якої відбувається "консервування" радіогенних ізотопних систем і 
"включення" радіогенного годинника.  

Як правило, усі фази одного комплексу та відповідного йому тектоно-магматичного 
циклу відзначаються подібністю за лужністю та іншим хімічними та геохімічним і в 
тому числі металогенічними особливостями. Цікаво, що кожна наступна фаза 
представлена більш дрібнозернистими породами і відзначається поступовим 
збільшенням або зменшенням кислотності порід. При збільшенні кислотності 
утворюються гомодромні ряди фаз, а при зменшенні – антидромні такі ряди.  

Усі фази, включаючи ті, котрі прос торово зосереджені або навпаки, 
розосереджені, але пов'язані між собою в часі та за петрографічними і хімічними 
особливостями, утворюють інтрузивні (плутонічні) комплекси, а у випадках, коли 
вони таким саме чином пов'язані з продуктами вулканізму – вулкано-плутонічні 
асоціації (комплекси). 

Поліхронні масиви. Масиви цього типу, на відміну від поліфазних, складаються 
з різновікових інтрузивних, а в певних випадках і неінтрузивних гранітоїдних 
утворень. Вони характерні для щитів древніх платформ та сіалічних (із добре 
розвиненим гранітним шаром) ділянок складчастих областей.  

На Українському щиті до співтовариства поліхронних масивів потрапляють 
гранітоїди, віку від пізньоархейських до рифейських (існує точка зору, що і 
палеозойських). В інших районах, наприклад, таких як каледоніди та герциніди 
Казахстану і Уралу, деякі поліхронні масиви об'єднують у собі реоморфовані 
(підплавлені та переміщені у вигляді в'язких мас) плагіогранітоїди рифейського віку і 
типові інтрузивні гранітоїди ранньо- та середньопалеозойського, а в певних випадках і 
пізньопалеозойського віку. Вважається, що подібне співзнаходження різновікових 
утворень у поліхронних масивах є наслідком тривалої тектонічної активності земної 
кори на ділянках відзначеного типу. 

 
2.4.4.5. Принципи та методи визначення віку інтрузивних тіл 

Інтрузивні тіла, як й інші геологічні тіла, займаючи певний прос тір, знаходяться і 
в певному віковому співвідношенні із вмісними породами. При цьому вони завжди 
молодше тих порід, які проривають, і древніше тих, якими вони перекриваються!  

Інтрузивні породи являють собою чудовий матеріал для визначення абсолютного 
віку практично всіма радіохронологічними методами. Крім того, вони відзначаються 
досить стійкими петрохімічними особливостями, які дозволяють порівнювати ці 
особливості з породами інших інтрузивних тіл.  

Виходячи з відзначеного, викорис товуються наступні методи і засоби визначення 
віку інтрузивних тіл:  

1. Вивчення контактів із вмісними породами і визначення нижньої вікової межі за 
відносно наймолодшою вмісною породою, а верхньої вікової межі – за відносно 
найдревнішою породою, яка інтрузивне тіло перекриває.  

2. Визначення абсолютного віку порід радіохронологічними (радіоізотопними) 
методами. Для гранітоїдів використовують калій-аргоновий, уран- і торій-
свинцевий, свинцево-ізохронний, рубідій-стронцієвий та інші подібні методи. При 
цьому вік інтрузивних тіл визначається як за породою в цілому, так і за окремими 
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породоутворюючими та акцесорними мінералами, а в деяких випадках навіть і за 
мінеральними включеннями. З останніх найчас тіше викорис товують циркони. Цей 
мінерал відзначається надзвичайною стійкіс тю до плавлення і тому може 
переходити з однієї породи в іншу шляхом нарощування нових мікрооболонок 
навколо первинного зерна після кожного чергового плавлення та застигання магми. 
Спеціальними дуже тонкими методами ці оболонки вилучаються. При цьому за 
матеріалом зовнішньої мікрооболонки визначають абсолютний вік інтрузивної 
породи, а проміжних оболонок та ядра – вік порід, з яких була виплавлена магма, 
похідна для даного інтрузивного тіла. 

3. Визначення відносного віку інтрузивного тіла шляхом порівняння (кореляції)  
петрографічних і петрохімічних, а також геохімічних особливостей порід, що його 
складають, з аналогічними інтрузивними утвореннями, вік яких уже визначено. 

 
2.5. Метаморфічні тіла 

До метаморфічних відносяться тіла, складені породами, що утворилися по породах 
будь-якого типу (осадового, магматичного та іншого) внаслідок впливу на них 
високих температур (Т) і тиску (Р), а також флюїдів (води, вуглекислоти, гарячих 
розчинів лугів, кальцію, фтору, сірки та інших речовин) та в певних випадках 
деформацій (S). Кінцевим продуктом подібного впливу є метаморфічні породи з 
якісно новим мінеральним складом (мінеральними парагенезисами) та текстурно-
структурними особливостями, пристосованими (рівноважними) до умов, що 
викликаються відзначеним впливом.  

Вважається, що метаморфічні перетворення відбуваються при температурах в 
інтервалі від 150–200 С (деякі дослідники піднімають цей поріг до 300–350 С) до 
температури плавлення (від 680–700 С і значно більше, залежно від складу порід та 
тиску) і при тиску від перших до 1200 мПа. При перевищенні відзначеного верхнього 
порога температур такі перетворення можуть супроводжуватися плавленням – 
анатексисом.  

Залежно від ролі відзначених факторів або переважання одного з них виділять 
наступні типи метаморфізму: 1) контактовий (термальний), 2) дислокаційний 
(динамометаморфізм), 3) регіональний, 4) ультраметаморфізм, 5) метасоматоз та 
гранітизація. Крім того, виділяють ще ударний метаморфізм, який викликається 
надвисоким тиском при падінні на землю великих метеоритів. 

З кожним відзначеним типом метаморфізму пов'язано формування відповідних за 
речовинним складом (мінеральними парагенезисами) і внутрішньою будовою 
метаморфічних тіл. Розглянемо характерис тики найбільш поширених таких тіл.  

 
2.5.1. Тіла порід контактового метаморфізму 

Тіла порід контактового метаморфізму, як уже відзначалося в попередньому розділі, 
утворюються внаслідок температурного впливу гарячих інтрузивних тіл (спочатку 
магми, а потім твердої маси, яка утворилася після кристалізації цієї магми) на вмісні 
породи. Продукти цього типу метаморфізму називаються роговиками. 

Серед роговиків залежно від температури, при якій вони формувалися, та 
відповідного цій температурі мінерального складу виділяють санідинові, піроксенові, 
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амфіболові, кордієрит-андалузитові та інші типи (фації). Склад цих порід змінюється 
по латералі відповідно до зміни температури навколо гарячого інтрузивного тіла. 
Зокрема, безпосередньо біля контакту, де температура розігріву найвища, у складі 
цих порід присутні, або навіть домінують такі високотемпературні мінерали, як 
санідин, піроксен, кордієрит та андалузит і, крім того, ці породи мають масивну 
текстуру та рівномірнозернисту, гранобластову (її ще називають роговиковою) 
структуру. Далі від контакту, синхронно зі зниженням температури, відзначені 
мінерали поступово змінюються амфіболом та біотитом, а останні ще далі від 
контакту – хлоритом і мусковітом. Причому такі поступові мінеральні зміни 
супроводжуються появою спочатку порфіробластичних текстур (наприклад, 
зменшення кількості кордієриту й андалузиту синхронно супроводжується різким 
збільшенням розмірів зерен та кристалів цих мінералів), а на найбільш віддалених від 
контакту ділянках – розвитком плямистих текстур, які утворюються гніздоподібними 
скупченнями хлориту і мусковіту (плямисті роговики). 

Тіла роговиків концентруються у вигляді оболонок-ореолів навколо інтрузивних 
тіл. Ширина цих ореолів визначається початковою температурою магми та кількістю 
тепла, яке спроможно передати інтрузивне тіло вмісним породам і, крім того, залежить 
від вихідної температури та розмірів цих тіл, а також від власної температури вмісних 
порід. Наприклад, мінімальна ширина зони роговиків – від перших сантиметрів до 
перших метрів – має місце в екзоконтакті дайок, тоді як навколо великих масивів вона 
може досягати сотень метрів, а біля батолітів – навіть перших кілометрів. Цікаво, що 
найбільш потужні подібні ореоли роговиків розвинені навколо так званих 
гіпабісальних інтрузивних масивів, формування яких відбувалося в досить холодному 
вмісному середовищі (епізона). У той же час ореоли подібного типу пригнічені або 
взагалі відсутні біля інтрузивних тіл, теплове становлення котрих відбувалося у значно 
більш розігрітому, порівняно з попереднім, вмісному середовищі (мезозона та частково 
катазона). 

 
2.5.2. Тіла продуктів динамометаморфізму та регіонального метаморфізму 
 
Регіональний метаморфізм, на відміну від контактового, зумовлюється впливом 

на гірські породи високих температур (Т) та тиску (Р) за участі відзначених флюїдів, 
а динамометаморфізм, крім того, – стресовими навантаженнями (S) та пов'язаними з 
ним пластичними деформаціями (своєрідною в'язкою течією гірських порід). 
Регіональний метаморфізм проявляється на значних територіях, охоплюючи значні 
частини земної кори по вертикалі, а динамометаморфізм локалізується на ділянках 
стресових навантажень.  

Зміна тиску і температури (Р-Т умов) та флюїдних режимів, а також зростання чи 
зменшення стресових навантажень приводять до утворення відповідних цим змінам 
мінеральних парагенезисів (мінеральних асоціацій). Таким парагенезисам з 
урахуванням температури, тиску, характеру с тресових навантажень та флюїдних 
режимів відповідають певні фації метаморфізму. Серед останніх виділяють 
зеленосланцеву, епідот-амфіболітову, амфіболітову, гранулітову та ін.  
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2.5.2.1. Тіла метаморфічних порід зеленосланцевої фації 

Тіла метаморфічних порід зеленосланцевої фації формуються при відносно 
низьких температурах (практично від 100–150 С і до 500–550 С) та низьких 
тисках, але за активної участі стресових навантажень. Зокрема, авторський досвід 
вивчення цієї фації у складчастих областях палеозоїд Казахстану (Є.І.Паталаха, 
О.А.Лукієнко, В.А.Дербєньов, 1987) засвідчив, що її формування тісно пов'язано з 
кліважною зсувною течією гірських порід.  

Фація зелених сланців поділяється на ряд субфацій, серед яких найбільш 
поширені серицитова, мусковітова, мусковіт-альбітова, хлоритова, хлорит-
серицитова, хлорит-актинолітова, біотитова.  

Тіла, що утворені метаморфічними породами зеленосланцевої фації, як правило, 
мають пластинчас топодібну форму, яка за падінням і прос тяганням контролюється 
в'язкими кліважними розломами (див. розд. "Кліваж" та "В'язкі розломи"). 
Потужніс ть таких тіл коливається від перших десятків метрів до десятків кілометрів. 

Текстура порід розглянутої фації найчастіше сланцювата. Вона відіграє роль 
своєрідної, вторинної шаруватості та її елементи залягання визначають просторове 
положення відповідних тіл у цілому.  

 
2.5.2.2. Тіла метаморфічних порід епідот-амфіболітової та амфіболітової фації 
Тіла метаморфічних порід епідот-амфіболітової та амфіболітової фації 

формуються при температурах від 500–550 до 650–700 і при тиску, що відповідає 
глибинам від перших до 30 (а, можливо, і більше) кілометрів. Індекс-мінералами 
цих фацій є польові шпати, рогова обманка, дис тен і кіаніт, ставроліт, гранати 
(альмандин) та деякі інші. Серед відповідних цим фаціям порід найбільш поширені 
кристалосланці, гнейси і амфіболіти.  

Кристалосланці – дрібно- та середньозернисті породи, які складаються з 
мусковіту, біотиту, а також амфіболу. Такі породи часто міс тять гранати, середні та 
основні плагіоклази, а також можуть мати у своєму складі, залежно від того, по яких 
породах вони утворилися, відзначені вище інші мінерали.  

Гнейси від сланців відрізняються більшим розміром зернистості та меншим 
вмістом слюди і темноколірних мінералів. Вони, звичайно, складені кварцом і 
польовими шпатами. У них також можуть бути присутні гранати та інші відзначені 
вище мінерали.  

Породи даного типу, залежно від того, за рахунок яких вихідних порід вони 
утворилися, поділяють на ортогнейси (по магматичних породах) та парагнейси (по 
осадових породах)  

Амфіболіти являють собою темно-зелені та навіть зеленувато-чорні породи, 
складені переважно (на 50% і більше) роговою обманкою, а також середнім-
основним плагіоклазом, за участі біотиту, епідоту, гранату та інших мінералів. Ці 
породи за тими ж принципами, що і гнейси, поділяють на ортоамфіболіти (виникли 
по магматичних породах середнього та основного складу) і параамфіболіти 
(виникли по осадових породах глинис то-карбонатного складу). 
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Тіла, що складені метаморфічними породами епідот-амфіболітової та амфіболітової 
фацій, тією чи іншою мірою використовують форму, розміри та первинну внутрішню 
стратифікацію (шаруватість, смугастість та інші подібні елементи) тих осадових і 
магматичних порід, по яких вони утворилися. Такі успадковані форми називаються 
тіньовими або тіньовою шаруватістю (рис. 2.5.1). Вони зберігаються тільки при 
метаморфізмі, який відбувався без суттєвих стресових навантажень. У цьому випадку 
запозичуються і первинні, і вторинні (наприклад, типу дометаморфічних складчастих) 
форми залягання вихідних тіл. Склад первинних шарів та інших мікро- та мезотіл 
осадових порід адекватно відбивається у складі та текстурах і структурах 
метаморфічних порід. Саме таким чином у метаморфічних тілах відбивається 
петрографічна неоднорідність висхідних для них осадових чи магматичних порід.  

Цікаво, що метаморфічні породи, які сформувалися в літостатичних умовах, як 
правило, не несуть лінійно- і план-паралельних структур, тобто сланцюватості. У той 
же час метаморфічні породи, що утворилися в динамічних умовах, тобто при дії 
стресових навантажень і відповідно на фоні пластичних деформацій, обов'язково 
несуть орієнтовані структури типу кристалізаційної сланцюватості. Більше того, ці 
породи утворюють тіла, форма залягання яких завжди вторинна за відношенням до 
тіл, за рахунок яких вони утворилися. Первинна стратифікація в такій ситуації не 
зберігається, і навпаки, утворюється вторинна, тобто тектонічна. Спеціально питання 
про вторинні с труктури метаморфічних порід розглядаються нижче в розділах, які 
стосуються дислокаційної тектоніки. 

У складі первинно та вторинно стратифікованих метаморфічних товщ виділяють 
горизонти, світи, серії та інші стратиграфічні підрозділи за тими ж принципами, які 
застосовуються для осадових тіл. Крім того, часто такі окремі великі підрозділи з 
урахуванням фаціальної приналежнос ті порід, що їх складають, об'єднуються в 
метаморфічні комплекси – сукупність метаморфічних тіл, що пов'язані між собою в 
часі й просторово. 

 

 
Рис. 2.5.1. Тіньова шаруватість у метаморфічних породах амфіболітової фації 

біломорської серії на Балтійському щиті (фото К.А.Шуркіна, 1984). Являє 
собою тонке перешарування біотитових, біотит-амфіболових, афіболітових та 
цоїзітумісних гнейсів (сіре) і параамфіболітів (тонкі майже чорні прошарки) 
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2.5.2.3. Тіла метаморфічних порід гранулітової фації 
Тіла метаморфічних порід гранулітової фації утворюються при температурах 

більше 650–700 С і при дуже високому тиску. Відповідні їм породи майже 
позбавлені водовмісних мінералів (слюд, рогових обманок тощо) і головним чином 
складені  кварцом, ортоклазом, середньо-основним плагіоклазом, гранатом (або 
замість останнього – кіанітом, силіманітом) та піроксеном.  

Характерними для даної фації є гіперс тенові, гіперстен-діопсидові сланці та 
гнейси, а також чарнокіти. Останні утворюються по кислих магматичних та 
осадових глинистих, піщано-глинис тих породах і складаються з кварцу, калієвого 
польового шпату, кислого плагіоклазу, гіперстену та нерідко гранату.  

Тіла метаморфічних порід цієї фації мають ті ж особливості внутрішньої будови, 
що й розглянутої вище епідот-амфіболітової та амфіболітової. Вони залежно від 
тектонічних умов метаморфізму несуть або тіньові с труктури, або кристалізаційну 
сланцюватість. Але остання розвинена слабкіше, аніж у породах амфіболітової фації. 

Метаморфічні тіла даної фації на сучасному ерозійному зрізі зустрічаються 
переважно на древніх щитах та виступах древнього фундаменту молодих 
складчастих областей серед вторинно стратифікованих метаморфічних порід більш 
низьких ступенів.  

 
2.5.3. Тіла продуктів ультраметаморфізму 

Ультраметаморфізм як явище реалізується на верхній температурній межі 
амфіболітової та в певних випадках гранулітової фації шляхом часткового 
плавлення (метатексису) або повного плавлення (анатексису), а також часткового 
чи навіть повного метасоматичного заміщення метаморфічного субстрату активною 
субстанцією. Продукти часткового плавлення за участі метасоматичного заміщення 
називаються мігматитами, а плавлення в значних масштабах – анатектичними 
гранітоїдами. 

 
2.5.3.1. Тіла мігматитів 

Мігматити (термін походить від гр. слова "мігма" – суміш і був уведений 
Седерхольмом в 1907 р. для позначення петрографічно неоднорідних гнейсів) – це 
макроскопічно неоднорідні породи, що складаються з двох чи більше петрографічно 
різних частин, з яких одна являє собою залишки субстрату (у тому чи іншому с тані 
збереженості), а друга (чи другі) має пегматоїдний або аплітовий, гранітний та 
інший їм подібний склад (К.Менерт, 1968). 

У мігматитах розрізняють наступні частини (рис. 2.5.2): 1) палеосома – незмінена 
або частково змінена первинна порода (субстрат) і 2) неосома – нова, що виникла при 
мігматизації, порода. Крім того, неосома може складатися з лейкосоми – частини, яка 
має кислий склад, і меланосоми – частини, яка збагачена темноколірними мінералами.  

Мігматити утворюються за допомогою часткового плавлення або вибіркового 
метасоматичного заміщення палеосоми активною субстанцією чи одночасної дії цих 
процесів, а також шляхом упровадження порцій розплаву вздовж тріщин, кліважних 
та сланцюватих поверхонь. Вони, як і метаморфічні породи, можуть формуватися і в 
статичних, і в динамічних умовах, а також на фоні розривних та пластичних 
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деформацій. Подібна різноманітність засобів та умов обумовлює різноманітність 
текстурних форм їх прояву. Зокрема, виділяють мігматити агматитової, сітчастої, 
брилової, жилоподібної, смугастої, плямистої, очкової, шлірової, небулітової та іншої 
текстури.  

Мігматити брекчієвої текстури (агматити). Вони мають ін'єкційне походження. 
Назва їх походить від гр. "агма" – уламок. Складаються з гострокутних уламків 
палеосоми та цементуючої маси гранітного або аплітового складу (рис. 2.5.3, а). 

Мігматити сітчастої (диктионітової) текстури.. Такі породи, як і попередні, 
належать до числа ін'єкційних. Неосома в них утворює с ітку тонких жил (рис. 2.5.3, 
б) і в більшості випадків має гранітний, аплітовий та іноді пегматитовий склад.  

 

 
Рис. 2.5.2. Мгматит побузької серії на Українському щиті. Палеосома (темно-

сіре до чорного) – піроксен-амфіболовий кристалосланець, неосома (світло-сіре) 
– біотит-кварц-польовошпатова порода 

 
Мігматити брилової текстури (брилові мігматити). Мігматити цього типу 

фактично являють собою різновид агматитів, який відрізняється від них тим, що 
уламки (брили) не мають гострокутних обмежень (рис. 2.5.4, а). 

Мігматити жилкуватої (флебітової) текстури (жилкуваті мігматити). 
Мігматити цієї текстури характеризуються перетином палеосоми жилоподібними 
утвореннями неосоми (рис. 2.5.4, б). 

Мігматити смугастої (строматитової) текстури (смугасті мігматити). Мають 
шарувату, смугасту (якщо спостерігати текстуру на одній із площин) будову. 
Остання зумовлена чергуванням шарів світлої неосоми (лейкосоми) із шарами 
темної неосоми (меланосомою) або неосоми із шарами палеосоми (рис. 2.5.4, в). Такі 
смуги та відповідні їм шари, звичайно, субпаралельні між собою. Але вони 
характеризуються мінливою потужністю. Іноді шарки лейкосоми мають зональну 
будову, яка знаходить свій вираз у розвитку в центрі кварцової "осі". Потужність 
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шарків-смуг коливається від перших міліметрів до перших десятків сантиметрів. 
Причому потужність темних і світлих шарків найчастіше різна.  

 

 
Рис. 2.5.3. Мігматити брекчієподібний (агматит) (а) та сітчастий (б) 
біломорської серії на Балтійському щиті (фото К.А.Шуркіна, 1984) 

 
Мігматитова смугастість завжди є предметом особливої уваги дослідників. За 

структурними ознаками вона поділяється на первинну і вторинну. У даному розділі 
йдеться виключно про первинну таку смугастість.  

Існує декілька поглядів на утворення первинної смугас тос ті. Зокрема,  
припускаєтьс я, що вона може бути зумовлена: 1) одночасним проявом 
метасоматозу та дифузії (атомарно-іонним або близьким до нього рухом 
речовини на обмежену відс тань) вздовж поверхонь нашарування із  
викорис танням літологічного фактора (лейкосома в першу чергу утворюється по 
тих шарах, склад яких наближений до гранітів), 2) ін'єкціями розплаву по 
паралельних тріщинах, 3) літологічно вибірковим плавленням різних за складом 
шаруватих порід і в першу чергу тих шарків, які складено відносно найменш 
стійкими до плавлення породами.  

Мігматити сареїтової текстури. Характеризуються розвитком неосоми навколо і 
між будинами палеосоми (рис. 2.5.4, г ). Причому знаходження її в міжбудинному 
просторі немовби компенсує розтягання. 

Мігматити очкової текстури (очкові мігматити). Відзначаються тим, що 
неосома розвинена серед палеосоми у вигляді "ока"(рис. 2.5.4, д). Особливо яскраво 
вона проявлена тоді, коли в породі розвинено порфіроблас ти польового шпату, який 
облямовується темноколірною смужкою. 
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Рис. 2.5.4. Текстура типових мігматитів (на всіх рисунках світло-сіре та біле – 

неосома, а чорне – палеосома) (за Л.Менертом, 1971): а – брилова, б – жилкувата 
(флебитова), в – смугаста (строматитова), г – сареїтова, д – очкова, е – плямиста 

(стиктолітова), є – шлірова, ж – небулітова 
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Мігматити плямистої (стиктолітової) текстури (плямисті мігматити). 
Характерною особливістю цих порід є те, що у палеосомі, звичайно, 
дрібнозернис тій, розвинено плями неосоми, центральна частина котрих у деяких 
випадках складена меланосомою, а крайові частини – лейкосомою у вигляді тонкої 
облямівки (рис. 2.5.4, е). 

Мігматити шлірової текстури (шлірові мігматити). Такі мігматити виникають 
за рахунок інших мігматитів і являють собою включення уламків, лінзочок древніх 
мігматитів у неосомі більш молодих мігматитів (рис. 2.5.4, є).  

Мігматити небулітової текстури (небулітові мігматити). Мігматити цього типу 
відзначаються дуже невиразними переходами між неосомою і палеосомою та 
лейкосомою і меланосомою (рис. 2.5.4, ж). Вони діагностуються лише за слабо 
помітною зміною складу метаморфічної породи. 

При картуванні мігматитів застосовують ті ж принципи і методи, що 
прикладаються до розглянутих вище інших метаморфічних тіл. Зокрема, за 
елементарну структурну одиницю, на основі якої визначають елементи залягання  
мігматитів, приймають мігматитову смугастіс ть чи інші площинні та близькі до них 
елементи текс тури.  
 

2.5.3.2. Тіла анатектичних гранітоїдів 
Анатектичні гранітоїди утворюються при повному чи майже повному 

розплавленні (анатексисі; термін походить від гр. слів "тексіс" – плавлення та "ана" 
– вищий ступінь) гірських порід на місці. Найчастіше вони представлені гранітами, 
гранодіоритами та діоритами, які за своїми мінеральними та текстурно-
структурними особливостями подібні ( їх іноді взагалі неможливо відрізнити) 
аналогічним інтрузивним породам. Припускається, що утворення таких гранітоїдів 
ініціюється загальним просочуванням мігми (розплавленої маси) чи впливом на 
метаморфічні породи еманацій (гарячих відокремлених флюїдів від так званої 
абісальної (глибинної) переважно основної магми. Деякі дослідники вважають, що 
анатексис може являти собою результат спільної дії перекрис талізації, метасоматозу 
(хімічного заміщення у твердій фазі) і метаморфічної диференціації (перерозподілу 
матеріалу), а також часткового розплавлення на місці.  

Можливість прояву анатексису при ультраметаморфізмі встановлено 
експериментально Вінклером (1969). Він експериментально довів, що температура 
початку анатектичного гранітоутворення знаходиться в межах 665–740 С при тиску 
2000 бар для порід, що складаються з кварцу, плагіоклазу і мінералів, які містять 
калій. Таким за хімічним складом породам, як відомо, відповідають глини. Причому 
температура їх плавлення зменшується при збільшенні вмісту води. 

Плавлення магматичних порід кислого складу на місці називається палінгенезом. 
Тіла анатектичних гранітоїдів відрізняються від аналогічних утворень 

інтрузивного походження за наступними ознаками. 
1. Для тіл анатектичних гранітоїдів у плані характерна форма типу "масляної 

плями" (рис. 2.5.5). 
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Рис. 2.5.5. Анатектичний масив біля Харнішвальда (за К.Менертом,  1971). 

Уздовж контакту проявлено дифузія речовини масиву у вмісні породи. 1, 2 – 
вмісні породи (1 – парагнейси, 2 – ортогнейси), 3 – анатектичні граніти 

(розмірами точок відзначено стадійність та інтенсивність анатексису), 4 – 
жильні тіла аплітоїдних гранітів 

 
2. Такі тіла ніколи не супроводжуються роговиками. 
3. Контакти таких тіл із вмісними породами бувають різкі, але все ж таки 

найчас тіше поступові, які часто супроводжуються мігматизацією (рис. 2.5.6). 
4. У внутрішній частині тіл даного типу, як правило, зберігаються скіаліти – 

острівцеві залишки зміненої палеосоми та гніздоподібні відокремлення меланосоми.  
5. Склад і структурні особливості анатектичних гранітоїдів у межах відповідних 

їм тіл дуже мінливий: для них звичайними є переходи від пегматитів і аплітів до 
нормальних за структурою гранітів (чи інших їм подібних порід).  

6. У складі анатектичних гранітоїдів можуть бути присутні високобаричні мінерали 
(гранати тощо), які не властиві інтрузивним гранітоїдам. 
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Рис. 2.5.6. "Розмазаний" контакт анатектичного граніту біля Шварцвальду: 1 – 

продукт повного розплавлення, 2 – продукт часткового розплавлення з 
парагнейсом крупного включення (3) (за К.Менертом, 1971) 

 
7. Як правило, внутрішня будова анатектичних гранітоїдів ускладнена 

багаторазовими метасоматичними накладеннями і в тому числі порфіроблас тезом. 
8. Для агматоїдних порід, якщо вони не деформовані, характерні ізотропні 

структури, а у випадках, якщо розвинена смугастіс ть, – відсутні орієнтовані 
структури. 

К.Менерт (1971) відзначає ще одну, на його погляд, дуже важливу особливість 
внутрішньої будови масивів анатектичних гранітоїдів – присутність у них так званих 
турбулентних структур незалежної течії. 

Анатектичні гранітоїди на геологічних картах виділяються як самостійні тіла. Вік 
складених ними тіл визначається за тими ж принципами, що й інтрузивних 
гранітоїдів. Їм надається індексація, яка відображає склад, вік та приналежніс ть до 
певного комплексу чи метаморфічній світі, серії. 

 
2.5.4. Тіла метасоматитів та продуктів гранітизації 

До метасоматитів та продуктів гранітизації відносяться речовинні утворення, які 
сформувалися при ендогенному хімічному заміщенні гірських порід у твердій фазі. 
Вважається, що таке заміщення забезпечувалося переносом речовини або за 
допомогою дифузій атомів, іонів, або міграції флюїдної фази. Хімічні реакції з участю 
останньої відбуваються в міжзерновому просторі в так званих міжзернових плівках. 

Тіла метасоматитів. При формуванні порід, що складають тіла метасоматитів, 
суттєву роль відіграє температура дифузійних та флюїдних реагентів. З урахуванням 
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цієї температури метасоматити поділяються на низькотемпературні (200–350 С, 
середньотемпературні (350–450 С) і високотемпературні (450–600 С та зрідка 
більше). Тіла низько- та середньотемпературних метасоматитів найчастіше мають 
форму жил та біляжильних ореолів, а також гнізд чи великих "плям" будь-якої форми. 
Розміри таких тіл коливаються від перших метрів до перших кілометрів. Часто вони 
мають зональну будову, зумовлену різними ступенями метасоматичного заміщення 
вихідних порід. Прикладом таких тіл є ореоли березитів, пропілітів, грейзенів, 
альбітитів, біотититів та інших метасоматичних порід. Спеціально вони 
розглядаються в курсах, які стосуються рудних корисних копалин. 

Тіла продуктів гранітизації. Тіла цього типу породжуються комплексом 
хімічних процесів, який приводить до перетворення у твердій фазі порід будь-якого 
складу та походження в нові породи гранітоїдного складу. Найсуттєвішу роль у 
формуванні таких тіл відіграє високотемпературний метасоматоз.  

Склад продуктів гранітизації залежить від хімічного складу дифузійних та 
флюїдних реагентів. Зокрема, при лужному метасоматозі відбувається 
фельдшпатизація породи – заміщення її переважно польовими шпатами, а при участі 
більшого числа хімічних реагентів утворюються гранітоподібні та гранітні породи. 
При гранітизації в ідбувається псевдоморфне заміщення одного мінералу іншим. У 
зв'язку з цим певною мірою зберігається первинна структура вихідної породи.  

Продукти гранітизації складають тіла, які мають наступні особливості. 
1. Ці тіла відзначаються надзвичайно неправильною формою, що також нагадує 

масляні плями. 
2. Границі таких тіл "розмазані" і виражені, як відзначено вище, поступовим 

переходом суцільно гранітизованих порід у мігматити, а останніх – у звичайні 
метаморфічні породи (рис. 2.4.7). 

3. Породи, які складають такі тіла, мають своєрідний гібридний вигляд: 
мінеральні фази в них розподілено нерівномірно (порівняно з породами 
аналогічного складу інтрузивних та агматитових тіл).  

4. Тіла даного типу завжди несуть тіньові структури, які відбивають зазначений вище 
поліморфний характер зміни структури вихідних порід. 

5. Як правило у внутрішніх частинах таких тіл зберігається величезна кількість 
залишків за тією чи іншою мірою зачеплених гранітизацією порід субстрату. 
Розміри таких залишків коливаються від перших сантиметрів до сотень і більше 
метрів. 

6. У складі гранітизованих порід нерідко присутні високобаричні мінерали 
(гранат та ін.). 

Продукти гранітизації, утворення яких обмежилося калішпатовим 
порфіробластезом, самостійних тіл не утворюють. Порфіробластез при цьому може 
охоплювати частини вихідних тіл, або повніс тю та виходити за їх межі. Подібна 
картина часто спостерігається в гранітоїдних масивах, розвинених на древніх щитах. 

При картуванні границі тіл гранітизованих порід проводяться умовно. У 
випадках, коли добре проявлено тіньові структури, на карту виносять елементи 
залягання вихідних порід. Вік гранітизованих порід визначається за тими ж 
принципами, що й інтрузивних гранітоїдів. Відносно невеличкі тіла, як правило, 
включаються у склад тих комплексів метаморфічних порід, серед котрих вони 
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проявлені і з якими пов'язані просторово. У свою чергу великі подібні тіла з 
урахуванням масштабу карти виділяються як самостійні, і на карті їм надається 
власна індексація, яка відображає склад, вік і характер належності до тієї чи іншої 
світи, серії або комплексу. 

 

 
Рис. 2.5.7. Граніти біля Шварцвальду, що утворилися на місці: складчастий 

ортогнейс поступово заміщується гранітним мобілізатом (за К.Менертом, 1971) 
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ЧАСТИНА III 
ВТОРИННІ ФОРМИ ЗАЛЯГАННЯ ГЕОЛОГІЧНИХ ТІЛ, 

ДИСЛОКАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ТА СТРУКТУРИ 
 

Вторинною формою залягання геологічних тіл вважається та, яка утворилася при 
зміні падіння та простягання, а також геометричної конфігурації та параметрів цих 
тіл. Подібні зміни форм залягання виникають унаслідок прояву дислокаційних 
процесів. 

 
3.1. Уявлення про дислокаційний процес та дислокаційну структуру 

Дислокаційним процесом називається комплекс природних деформаційних 
перетворень, які призводять до: 1) зміни форм залягання геологічних тіл, 
2) зміщення геологічних тіл та їх частин по розломах і тріщинах, 3) розпаду 
(руйнування) геологічних тіл на дрібніші складові, та навіть повної дез інтеграції цих 
тіл, 4) динамометаморфічної зміни текстури, структури, а в певних випадках і 
мінерального складу гірських порід.  

У земній корі дислокаційні процеси ініціюються багатьма факторами, серед яких 
мають місце тектонічний, гравітаційний, температурний, фазових змін речовини і 
мінерального складу, літогенетичний (і в тому числі діагенетичний) та ін. Безсумнівно, 
домінуючу роль відіграє тектонічний, який ініціюється глибинними процесами в 
літосфері, а також зміною ротаційного режиму Землі, припливо-відливними явищами 
та іншими ендогенними та екзогенними факторами.  

Формально в тектоніці ще й сьогодні дислокаційні процеси поділяють на 
плікативні – складкоутворюючі, що відповідають плас тичним деформаціям, та 
диз'юнктивні – розривні, розломоутворюючі. Але насправді такі процеси не 
обмежуються відзначеними двома. Більше того, вони так само різноманітні, як 
різноманітні фактори, що їх породжують. Крім того, на форми та способи реалізації 
цих процесів впливають тектонічні режими, при яких ці процеси відбуваються, Р-Т 
умови, в яких ці процеси реалізуються, та реологічні властивості середовища, які 
зумовлюють ті чи інші механізми деформаційних перетворень. Тому подібні 
процеси в одних випадках здійснюються тільки як крихкі деформації, а в інших – як 
пластичні та навіть високопластичні, які відповідають в'язкій течії, у третіх – 
комбіновані, розривні й пластичні одночасно (крихко-пластичні). Фактично 
дислокаційні процеси найчастіше носять комбінований характер, одночасно 
об'єднуючі в собі і розломоутворення і складкоутворення та інші геологічні явища.  

Кінцевим продуктом дислокаційного процесу є дислокаційна структура – 
деформаційне утворення типу тріщини, кліважного мікророзриву, складки, розлому 
тощо. Часто структури подібного типу, а також їх окремі елементи називають 
дислокаціями, деформаційними структурами, тектонічними порушеннями.  

Залежно від масштабів розвиненос ті по латералі та вертикалі структури 
відзначеного типу поділяють на мега-, макро-, мезо- і мікродислокаційні. До 
перших відносять дислокаційні утворення, що мають планетарний масштаб і 
порушують геологічні тіла рангу, що відповідають земній корі, літосфері тощо, а 
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до других – дислокаційні с труктури, розміри котрих коливаються від сотень 
метрів до перших десятків кілометрів (фіксуються на аерофотознімках та 
геологічних картах масштабу, починаючи від 1:200000 і більше) і порушують 
лише окремі ділянки земної кори. У свою чергу до третіх відносяться ті малі 
(розміром від перших десятків сантиметрів до перших сотень метрів)  
дислокаційні с труктури, які майже в повному об'ємі можна зафіксувати в 
гірничих виробках та на відслоненнях, а також у керні свердловин та штуфах 
порід. Нарешті, четвертому типові відповідають виключно ті дуже малі 
дислокаційні с труктури, які можна побачити тільки в шліфах під оптичним, а в 
деяких випадках навіть електронним мікроскопом.  

Серед дислокаційних с труктур, як і серед геологічних тіл, за характером 
внутрішньої організації та супідрядності (взаємопідпорядкованос ті) існує певна 
ієрархія, що дозволяє розділити їх на: 1) елементарні, 2) прості та 3) складні. 

Елементарні дислокаційні структури. До цього типу дислокаційних утворень 
належать мікро- і в деяких випадках мезодислокаційні структури, котрі проявлені на 
зерновому та частково міжзерновому рівні й відображуються в певних текстурах та 
структурах порід. Їх формування пов'язано з реалізацією одного певного (із числа 
перерахованих нижче)  механізму деформаційних перетворень гірських порід. 
Прикладом цього типу структур є мікротріщини, брекчії, катаклазити, мілоніти, кліважні 
мікророзриви, сланцювата мікророзшарованість порід, тектонічна мікро смугастість 
тощо.  

Прості дислокаційні структури. Структури даного типу проявлені на мезорівні, а в 
певних випадках й макрорівні. Вони характеризуються двопорядковою організацією: 
один порядок у них завжди представлений множиною елементарних структур певного 
одного типу, а другий відповідає тому простору, який цими елементарними структурами 
заповнюється. Типовими їх представниками є крихкі та в'язкі мезорозриви, структури 
перетину кліважем шаруватості (муліон-структури), мезорозлінзування та будинажу, 
первинні монокліналі, а також деякі типи складок та крихкі розломи. 

Складні дислокаційні структури. Структури даного типу також проявлені на 
мезо- та макрорівні. Але від попереднього типу структур відрізняються 
багатопорядковою (більше, ніж двопорядковою) структурною організацією і 
неоднорідним розподілом у межах відповідного їм простору с тупенів 
деформованості порід. До них, наприклад, належать флексури, складки більшості 
типів, в'язкі розломи, вторинні монокліналі, в'язкі протрузії та інші їм подібні 
тектонічні утворення. Дислокаційні структури даного типу володіють певними 
структурними або структурно-динамометаморфічними парагенезисами і певною 
внутрішньою дислокаційною (деформаційною) зональністю, яку можна позначити 
рядами тектонофацій (своєрідних деформаційних фацій за десятибальною шкалою).  

 
3.1.1. Реологічні механізми дислокаційних перетворень гірських порід 

Дислокаційні перетворення гірських порід, які призводять до формування 
відзначених вище структур, здійснюються за допомогою крихкої та пластичної 
деформації, а в  певних випадках і в'язкої (псевдов'язкої) течії гірських порід. 
Механізми таких перетворень залежно від реологічних властивостей середовища 
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різноманітні. На форми їх прояву тією чи іншою мірою впливають: 1) первинний 
мінеральний склад та текстурно-структурні особливості порід, 2) ступені літифікації 
осадових порід, 3) характер первинної внутрішньої структурної організації 
геологічних середовищ (наявністю чи відсутністю в них шаруватос ті та інших видів 
первинної структурної анізотропії), 4) Р-Т умови (і в першу чергу температурні) та 
реологічні властивості середовищ, в яких відбуваються дислокаційні перетворення.  

Механізми подібних перетворень є предметом досліджень механіки суцільних 
середовищ, гідродинаміки, тектонофізики, структурної петрології та геології. Їм 
присвячена значна література. Нижче наведено узагальнення по цій проблемі.  

З урахуванням відзначеної залежності виділяють наступні реологічні механізми 
дислокаційних перетворень (у систематиці за Є.І.Паталахою і А.В.Смирновим, 1986, 
з уточненнями – п. 6, 10, 13 і додатком автора – п. 2, 4, 7, 8, 11, 12). 

1. Гідропластична течія, що відповідає в'язкій і являє собою взаємне зміщення 
твердих частинок на плівках води, які облямовують ці частинки. Характерна для 
мулів. Крім того, до неї можна віднести в'язку течію гелеподібних кременистих та 
деяких карбонатних осадків, а також насичених водою глинистих та глиновмісних 
слабодіагенезованих осадових порід.  

2. Пухка в'язкоподібна течія – рух сипкого та легкоспроможного до механічної 
дезінтеграції матеріалу. Характерна для незцементованих та слабозцементованих 
уламкових осадових порід, а також землистих продуктів вивітрювання. 

3. Сколювання та відрив – тріщиноутворення в умовах крихко-пружного 
середовища та пов'язаний з ним малоамплітудний рух порушеної тріщинами 
блочкової маси. 

4. Катакластична течія – багаторазове дроблення порід (брекчування, катаклаз 
і мілонітизація) і фрикційне ковзання час тинок, які виникли при такому руйнуванні. 
Відбувається в низькомепературних (нульового метаморфізму) умовах крихко-
пружного середовища. 

5. Кліважна течія – зміщення по системі паралельних крихких мікророзривів-
сколів способом простого зсуву в низькотемпературних умовах або по системі 
в'язких мікророзривів (у супроводі динамометаморфізму зеленосланцевої та епідот-
амфіболітової фацій) способом чистого зсуву.  

6. Сланцювата течія – високопластична (своєрідна в'язка), яка здійснюється на 
зерновому рівні і приводить до формування анізотропних с труктур. Така течія 
залежно від фізичних умов середовищ поділяється на: 1) механічно-сланцювату – 
здійснюється за допомогою обертання і односистемного орієнтування видовжених 
та плоских частинок породи та зерен, лусок мінералів у слабо та помірно 
діагенізованих осадових породах та слюдис тих метасоматитах 2) кристалізаційно-
сланцювату – перекристалізацію породи в умовах амфіболітової та частково 
гранулітової й епідот-амфіболітової фацій метаморфізму з формуванням переважно 
орієнтованих структур та 3) трансляційно-сланцювату (у гранітоїдах її називають 
гнейсуватою) – мінерально вибіркова на зерновому рівні пластична деформація 
гірських порід за допомогою трансляції та двійникування кристалічної гратки та 
міграції границь зерен мінералів, а також ковзання частинок по поверхням 
мікросланцюватості. Відбувається у високотемпературних умовах і при цьому нею 
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охоплюються, головним чином, середньо- та крупнозернисті полімінеральні породи 
типу гранітоїдів, габроїдів тощо. 

8. Кристалізіційно-грануляційна течія – реалізується переважно шляхом 
гранулоблазтезу, без суттєвої зміни мінерального складу . За допомогою цього 
механізму пластично деформуються мономінеральні породи типу кам'яної солі, 
мармурів, карбонатитів, кварцитів, а також деякі полімінеральні породи типу 
метаморфічних гранулітової фації. При цьому в кам'яної солі вона здійснюється в 
низкотемпературних умовах, а у мармурах, кварцитах – виключно при 
температурах, котрі як найменше відповідають зеленосланцевій фації метаморфізму, 
а в полімінеральних породах – переважно в умовах гранулітової фації.  

9. В'язка течія аморфних та тонкодисперсних (аморфноподібних) порід. До порід, 
що потрапляють у сферу дії цього механізму, належать вулканічне скло, псевдотахіліти, 
ультрамілоніти, а також яшми та яшмоїди. Здійснюється така течія виключно при 
високих температурах. 

10. Мігматична течія – сумісна течія твердої й рідинної (чи суспензійної) фаз 
речовини. Тверда фаза при цьому тече за допомогою одного з відзначених вище 
механізмів . Характерна для зон ультраметаморфізму.  

11. Суспензійна течія – в'язка течія напіврозплавленої маси чи магми, насиченої 
твердими залишками субстрату (реститами, ксенокристалами, ксенолітами тощо). 
Характерна для зон анатексису та гранітизації. 

12. Бластезно-трахітоїдна (порфіробластезна) течія – своєрідна плас тична 
деформація порід зі збільшенням об'єму, яка забезпечується порфіроблас тезом. Така 
течія стимулюється високотемпературним метасоматозом і здійснюється одночасно 
з ним. Реалізується шляхом компенсаційного росту крупних, орієнтованих 
паралельно напрямку течії порфіроподібних зерен овоїдоподібної, веретеноподібної, 
призматичної та іншої форми.  

13. Вигин – утворення вторинної хвилястої або сферичної поверхні пластинчас тих 
тіл. 

Кожному механізму, за винятком останнього, відповідає певна одна елементарна 
дислокаційна с труктура, а комбінації цих механізмів приводять до виникнення 
простих та складних дислокаційних структур.  

Докладніше зміст цих механізмів розглядається нижче в розділах, які стосуються 
елементарних дислокаційних структур.  

 
3.1.2. Вплив Р-Т умов на механізми реалізації дислокаційних процесів та 

уявлення про структурно-реологічні обстановки 
Відзначена вище різноманітніс ть механізмів дислокаційних перетворень свідчить 

про те, що реологічні властивості геологічного середовища на різних ділянках по 
латералі та вертикалі земної кори неоднакові й змінювалися в часі. Якщо, 
наприклад, порівняти між собою дислокаційні структури різних структурно-
формаційних зон земної кори, то ця різноманітніс ть стає ще більш разючою. 
Зокрема, дислокаційні с труктури гранітно-метаморфічних комплексів древніх 
щитів, які являють собою найбільш глибокі ерозійні зрізи земної кори, предс тавлено 
високопластичними формами і несуть структури кристалізаційно-сланцюватої, 
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гнейсуватої, кристалізаційно-грануляційної мігматичної течії та інших наближених 
до них механізмів течії. У той же час аналогічні дислокаційні структури у 
фанерозойських складчастих поясах, що мають менший, порівняно з древніми 
щитами, ерозійний зріз, відповідний зеленосланцевій фації метаморфізму, 
демонструють переважно кліважні форми прояву, тоді як у відносно слабо 
еродованих мезо-кайнозойських складчастих областях та в чохлах фанерозойських 
платформ проявлено переважно безкліважні й у тому числі крихкі деформаційні 
форми. Подібна різноманітніс ть відображає неоднорідніс ть фізичних умов і 
відповідних цим умовам реологічних механізмів реалізації природних деформацій 
на різних гіпсометричних рівнях земної кори, тобто по вертикалі. 

Вище, при знайомстві з типами деформаціями, відмічалося, що одним із 
найважливіших факторів, який впливає на реологічні форми прояву дислокаційних 
перетворень, є в'язкість гірських порід у стартових умовах. Величина останньої в 
геологічних середовищах залежить від мінерального складу порід та Р-Т умов цих 
середовищ, а в осадових товщах, крім того, – від літогенетичного стану осадових тіл. 
Якщо врахувати ту обставину, що земна кора являє собою термоградієнтне тіло, то 
зміна в'язкості порід у ній також, як і зміна температури, носить градієнтний характер, 
тобто зменшується в напрямку зверху донизу синхронно зі збільшенням температури 
та ступенів метаморфізації гірських порід. Що ж стосується впливу в цьому відношенні 
літогенетичних станів, то з ними пов'язано зростання в'язкості порід у зворотному 
напрямку (зверху донизу по вертикалі), але до певної межі, після котрої знову набуває 
чинності влив температури. Причому температурний вплив на в'язкість гірських порід 
носить загальнокоровий характер, тоді як сфера дії літифікаційного фактора 
обмежується межами розповсюдження осадових товщ.  

Відзначені тенденції зміни механізмів дислокаційних перетворень порід, а разом 
із ними й реологічних властивостей середовищ, дозволяють умовно, у загальному 
вигляді поділяти земну кору на області пружну (крихко-пружну) та пластичну. 
Перша охоплює верхню, відносно найбільш холодну час тину земної кори, яка 
відзначається нульовими Р-Т умовами метаморфізму. У ній, якщо не враховувати 
присутності ділянок, складених відносно слабо та помірно літифікованими 
осадовими породами, панують крихкі та наближені до пружних крихко-пластичні 
механізми деформаційних перетворень. Друга охоплює певні більш глибинні 
частини земної кори, у межах котрих гірські породи розігріті до температур, що 
відповідають умовам зеленосланцевої та ще більш високотемпературних фацій 
метаморфізму, і де деформації носять переважаючий плас тичний або в'язкий 
характер.  

Подібний характер зміни форм прояву деформацій у земній корі по вертикалі 
надала підставу ряду дослідників (А.В.Пейве, 1961, А.В.Лукьянов, 1980, 
Є.І.Паталаха, 1981, О.Б.Гінтов, В.М.Ісай, 1988 та ін.) розглядати цю кору як 
реологічно (структурно-реологічно) розшаровану, тобто фактично поділену на певні 
горизонти (шари, зони), які відрізняються між собою за реологічними 
властивостями гірських порід, а якщо точніше – спроможністю цих порід 
деформуватися за допомогою того чи іншого реологічного механізму.  
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Рис. 3.1.1. Ідеалізована схема структурно-реологічної 
розшарованості земної кори у складчастих областях: 

ЕЗ – епізона, МЗ – мезозона, КЗ – катазона 
 

На наш погляд, достатньо логічну модель такої розшарованості запропонував 
Є.І.Паталаха (1981). Зокрема, він поділяє земну кору на наступні структурно-
реологічні обстановки: 1) епізону, 2) мезозону та 3) катазону (рис. 3.1.1). Ці зони 
певною мірою відповідають петрологічним зонам Груберманна, але визначаються 
не стільки за ступенями чи фаціями метаморфізму, а в першу чергу за реологічними 
властивостями порід та відповідними цим властивостям механізмами реалізації 
дислокаційних процесів і с труктурними формами. Відзначені зони не мають 
жорсткої прив'язки по вертикалі!  

Розглянемо характеристику цих обстановок більш докладно. 
 

3.1.2.1. Епізона 
Епізона являє собою с труктурно-реологічну обстановку, що охоплює відносно 

холодну верхню частину (область) земної кори, у межах якої дислокаційні 
перетворення відбуваються в умовах нульового метаморфізму, а в осадових чохлах, 
крім того, на фоні літифікації осадових порід. Температури розігріву порід у цій 
обстановці не перевищують кінематичного порогу метаморфічних реакцій, який за 
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А.Міясіро (1976) становить 100–150 С, а за думкою інших дослідників, може 
досягати 300–350 С.  

Ця обстановка надзвичайно контрастна у відношенні в'язкості та реологічних 
механізмів дислокаційних перетворень порід. Викликана така різноманітніс ть тим, 
що до сфери впливу цієї структурно-реологічної обс тановки потрапляють як дуже 
в'язкі породи типу вулканічних, інтрузивних, метаморфічних та мета- і 
катагенізованих осадових, так і малов'язкі консистентні осадки та слабодіагенізовані 
осадові породи.  

У зв'язку із зазначеним епізону поділяють на первинну та вторинну. 
Первинна епізона. Цій структурно-реологічній обстановці відповідають ділянки 

верхньої час тини земної кори, що стикується з атмосферою та водною оболонкою 
Землі, які складені осадовими породами в седиментогенетичному та 
діагенетичному стані, і в межах яких дислокаційні с труктури утворюються 
безпосередньо по первинних формах залягання цих порід. У сучасних умовах до 
епізони можна віднести: 1) басейни седиментогенезу і літифікації порід, де 
відбуваються певні гравітаційні та сейсмічні явища, 2) чохли платформ, охоплені 
слабкими складчас тими та розривними дислокаціями, 3) ділянки розповсюдження 
пухких осадових порід на суходолі, які порушуються крихкорозломною 
неотектонікою або охоплені схиловими явищами.  

Ця структурно-реологічна обстановка відзначається значною в'язкісною 
контрастніс тю осадових порід і по латералі, і по вертикалі. Подібна контрастніс ть у 
першу чергу пов'язана зі зміною ступенів літифікації порід.  

Механізми та форми прояву природних деформацій у первинній епізоні так само 
різноманітні, як і в ідмічені зміни літогенетичних станів осадових тіл, і також 
змінюються по вертикалі. У цьому відношенні первинна епізона поділяється на 
підзони: 1) верхню – ту, яка безпосередньо контактує з повітряною або з водною 
оболонками і складена консистентними осадками та пухкими, а також дуже слабо 
діагенезованими осадовими породами, 2) середню (проміжну), складену помірно 
діагенезованими осадовими породами, і нарешті, 3) нижню, складену осадовими 
породами, що досягли стадії катагенезу та метагенезу. Остання частина епізони за 
всіма своїми реологічними властивостями відповідає розглянутій нижче вторинній 
епізоні.  

У верхній підзоні в субаквальних умовах дислокаційні структури утворюються за 
допомогою гідропластичного механізму течії осадків та слабо діагенезованих 
осадових порід, а в субаеральних умовах – переважно за допомогою пухкої 
в'зкоподібної течії матеріалу за способом зсувів, обвалів, каменепадів тощо.  

Середня підзона в ідзначається пластичним та крихко-плас тичним вигином шарів 
за участі пошарового механічного розсланцювання і крихкого кліважування, а також 
сколювання та відриву. 

Що ж стосується нижньої підзони, то вона за механізмами дислокаційних 
перетворень ідентична вторинній епізоні, яка розглядається нижче. 

Вторинна епізона. До цієї структурно-реологічної обстановки відносяться верхні 
частини земної кори, складені холодними (відповідають умовам нульового 
метаморфізму) кристалічними породами, що були переміщені зі сфери високих 
температур у сферу низьких температур. У межах таких обстановок дислокаційні 
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перетворення накладаються на дислокаційні структури, які раніше сформувалися в 
мезозоні чи катазоні. Ця обс тановка порівняно однорідна у в'язкісному відношенні: 
гірські породи мають в'язкість порядку 1017-1023  Пас. Тому в ній  домінують крихкі 
деформації й у тому числі: 1) відрив та сколювання, 2) катакластична течія і 3) в 
незначних масштабах крихко-пластичний вигин. В нижній, перехідній до мезозони, 
частині цієї обстановки (субмезозона) набирає чинності січна крихкокліважна течія.  

 
3.1.2.2. Мезозона 

Мезозоні відповідають області земної кори, у межах яких дислокаційні 
перетворення відбуваються в Р-Т умовах зеленосланцевої та епідот-амфіболітової 
фації метаморфізму, або в супроводі низько- та середньотемпературного 
метасоматозу. Їй відповідають температури приблизно від 100–150 С (існують й 
інші погляди) до 550–600 С. У породах, які міс тять вільний кварц (кварцити, 
граніти та ін.), нижня температурна межа цієї зони відповідає межі  --переходу 
кварцу – 573 С, вище котрої різко зростає текучість цього мінералу. Провідним 
реологічним механізмом цієї структурно-реологічної обстановки є 
динамометаморфічна  кліважна течія.  

Від нижчерозташованої катазони цю структурно-реологічну обстановку 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 котрих розвинені комбіновані кліважні та кристалізаційно-
сланцюваті, гнейсуваті дислокаційні структури.  

Мезозона, як і розглянута вище епізона, може бути первинною та вторинною. До 
первинної відносять ту, яка накладається на дислокаційні структури епізони, а до 
вторинної – ту, яка порушує дислокаційні структури катазони.  

 
3.1.2.3. Катазона 

Катазона охоплює середовища, у межах яких дислокаційні перетворення 
відбуваються в Р-Т умовах, що відповідають амфіболітовій та гранулітовій фаціям 
метаморфізму, а також умовам роговикової фації й високотемпературного 
метасоматозу.  

У складі катазони з урахуванням спроможності порід до деформації за тим чи 
іншим реологічним механізмом є сенс виділяти катазону–2 та катазону–1, а також 
локальну катазону.  

Катазона–2. Ця частина катазони охоплює ділянки розповсюдження 
метаморфічних та ультраметаморфічних порід амфіболітової фації та продуктів 
гранітизації, які зазнали дислокаційні перетворення за допомогою кристалізаційно-
сланцюватої, трансляційно-сланцюватої, гнейсуватої та мігматичної течії.  

Відзначені механізми найефективніше проявляються в метаморфічних породах, 
складених мінералами, крис талографічні особливості яких зумовлюють відносно 
мінімальний опір зсувній деформації. До таких мінералів (їх називають стрес-
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мінералами), як відомо, належать слюди, амфіболи, дис тен, кіаніт та інші, що 
складають метаморфічні породи амфіболітової фації.  

Крім відзначених реологічних механізмів, у даній частині катазони в незначних 
обсягах проявляються механізми в'язкої несланцюватої течії.  

Місце прояву кожного з перерахованих механізмів визначається конкретними 
умовами та літологічними факторами. Наприклад, кристалізаційна сланцювата течія 
характерна для ділянок тієї частини катазони, де деформації протікають синхронно з 
регіональним метаморфізмом, а мігматична течія панує на ділянках прояву 
ультраметаморфізму (мігматизації) та гранітизації.  

Катазона–1. Ця частина катазони охоплює ділянки розповсюдження метаморфічних 
порід гранулітової фації, у межах яких дислокаційні перетворення відбувалися в Р-Т 
умовах гранулітової фації за допомогою грануляційних механізмів за другорядної ролі 
кристалізаційного розсланцювання та тектонічного 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 катазони 
є грануляційна смугастість і меншою мірою гнейсуватість, кристалізаційна та 
трансляційна сланцюватіс ть. 

Локальна катазона. Подібна структурно-реологічна обстановка являє собою 
відносно невеличкі ділянки прояву катазональних дислокаційних форм на фоні 
дислокаційної тектоніки мезозони. Наприклад, їй відповідають пластично деформовані в 
кліважному середовищі (мезозона) за допомогою тектонічного розгнейсування 
інтрузивні тіла, котрі до сфери дислокаційних перетворень потрапили у більш гарячому 
стані, ніж вмісні породи (див. розділ ′′В’язкі протрузії′′).  

 
3.1.2.4. Співвідношення структурно-реологічних обстановок по вертикалі 

Структурно-реологічні обстановки по вертикалі завжди утворюють наступну 
послідовність: зверху – епізона, нижче (посередині) – мезозона і ще нижче – катазона 
(див. рис. 3.1.1). Але у зв'язку з термальною еволюцією Землі, нерівномірним розподілом 
теплового потоку по латералі, що викликається підняттями й опусканнями окремих 
ділянок земної кори, субдукцією, обдукцією, колізією літосферних плит та проявом 
інших тектонічних явищ, потужність та гіпсометричне положення цих зон постійно 
змінюються у часі та по латералі.  

Є багато підстав вважати, що на палеоархейському етапі розвитку земної кори епізона 
швидше за все була відсутня, а мезозона, мабуть, мала дуже незначну потужність і 
суттєво не впливала на характер деформацій. У неоархейському та 
раннєпротерозойському часі епізона могла бути присутньою, але не також не відігравала 
суттєвої ролі. Судячи за все, дуже малопотужною (мабуть не більше першого десятка 
кілометрів) у цей же час, була і мезозона. Про це певною мірою свідчить незначна 
присутність дислокаційних структур цієї обстановки у відповідних за віком 
метаморфічних комплексах. Безсумнівно, домінувала в той час близько розташована до 
поверхні катазона.  
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У рифейський та палеозойський час з'явилася добре розвинена, швидше за все не 
дуже потужна (до 3-5 км у складчастих областях та до 8-10 км на платформах) 
епізона. Але і в цей час все ж таки панувала мезозона. Практично абсолютна 
більшість відповідних за віком складчастих зон представлена навіть на незначному 
ерозійному зрізі структурами мезозони.  

У мезо-кайнозойський час потужність епізони різко зростає, і її нижня границя 
розповсюджується до глибин 10-15 км, а в деяких платформних районах, типу 
Прикаспію, як свідчать геофізичні дані, – навіть до глибин 20-25 км. Причому в цей 
час вона панувала в більшості складчастих областей і прикладом у цьому 
відношенні є типові епізональні складчасті та складчасто-покривні структури 
Карпат та Гірського Криму. 

У різних за тектонічною активністю і температурним градієнтом ділянках земної 
кори границі відзначених структурно-реологічних зон знаходяться на різних 
гіпсометричних відмітках. Так, верхня межа високотемпературних таких обстановок 
завжди відносно піднята на тектонічно активних ділянках (орогени, рифтові зони, 
рухомі пояси) і занурена на таких спокійних ділянках, як платформи. Крім того, 
аномальний підйом цієї та інших відзначених обс тановок відбувається по зонах 
активно функціонуючих великих розломів. 

 
3.2. Елементарні дислокаційні структури та їх множини 

До елементарних дислокаційних структур, як відзначалося вище, відносяться, 
мікродислокаційні утворення, котрі проявлені на мікрорівні та частково мезорівні й 
відображуються в певних текстурах порід. Утворюються вони при реалізації одного 
певного механізму деформаційних перетворень гірських порід і за морфологічною 
формою прояву безпосередньо відображують реологічні властивості середовища. 
Такі структури завжди є одним з елементів будь-яких більш складних 
дислокаційних утворень.  

До дислокаційних структур даного типу належать: 1) тріщини, 2) катаклазити, 
3) кліваж, 4) тектонічна сланцюватість; 5) тектонічна трахітоїдність, 6) тектонічна 
мікросмугастість усіх типів.  

 
3.2.1. Тріщини та тріщинуватість 

Тріщиною називається крихкий мікро- або мезорозрив, за яким відбувається 
втрата суцільнос ті (деструкція) геологічного тіла. Серед таких розривів виділяють 
тріщини відриву та сколювання. Перші утворюються по поверхнях, в яких діють 
найбільші нормальні напруження, а другі – по поверхнях, в яких діють максимальні 
дотичні напруження, орієнтованих у природних умовах під кутами 30–40° 
(теоретично 45°) до напрямку дії сил стиснення чи розтягу.  

Крім відзначених, виділяють ще тріщини розтягу (як підтип тріщин відриву), що 
утворюються в пухких чи наближених до них породах, які мають міцніс ть на відрив 
на один або декілька порядків менше, ніж на стиснення. 

Утворення тріщин відбувається в різноманітних геологічних умовах i викликається 
багатьма фізичними факторами, що дає підставу поділяти ці деформаційні утворення на 
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наступні генетичні типи: 1) усихання, 2) діагенетичні, 3) фізичного вивітрювання, 4) 
поверхнево-гравітаційні, 5) поверхнево-пов'язані, 6) техногенні, 7) мінеральних фазових 
змін, 8) прототектонічні, 9) гідро- та магморозриву, 10) тектонічні. Перші дев'ять типів 
тріщин належать до групи нетектонічних. 

 
3.2.1.1. Нетектонічні тріщини 

Розглянемо коротко найважливіші риси перерахованих нетектонічних тріщин. 
Крім того, докладніші характеристики окремих їх типів наведено в інших розділах 
даної роботи. 

Тріщини усихання належать до типу розривів розтягу, які утворюються, головним 
чином, у пухких глинистих відкладах при висиханні на сонці. Породжуються вони 
силами, що діють усередині тіла.  

Тріщини усихання утворюють відносно ізометричні полігони, форма яких певною 
мірою відображає більш-менш рівномірний розподіл відзначених сил (рис. 3.2.1). 
Такі тріщини, звичайно, заглиблюються прямовисно відносно поверхонь 
нашарування, мають клиноподібну форму і часто заповнені більш пізнім 
матеріалом. 

 

 
Рис.  3.2.1. Тріщини усихання в плані (а) та по вертикалі (б) 

 
Діагенетичні тріщини виникають на стадії діагенезу внаслідок ущільнення та 

зміни об'єму осадової породи. Вони також породжуються внутрішніми силами, але 
на відміну від попереднього випадку на розподіл ос танніх впливає шаруватіс ть і 
літологічна неоднорідність товщ. Зокрема, шаруватість час тково пристосовує 
напрямки дії цих сил до просторового положення поверхонь нашарування, а 
літологічна неоднорідність приводить до літологічно вибіркового перерозподілу 
деформацій. Тому поряд із тріщинами відриву й розтягання звичайними для даної 
ситуації, з'являються і тріщини сколювання і, крім того, усі ці тріщини отримують 
певну орієнтованість відносно поверхонь нашарування: тріщини відриву й 
розтягання орієнтуються переважно нормально до цих поверхонь, а сколювання – 
діагонально або паралельно до них. Усі тріщини разом створюють прямокутну або 
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трапецієподібну системи, поділяючи шари на плити відповідної форми (рис. 3.2.2). 
Розмір таких плит у грубошаруватих осадових породах, як правило, перевищує 0,8-
1,0 м, і цікаво, що він зменшується на один-два порядки в тонкошаруватих породах і 
особливо в тонкоуламкових різновидах останніх.  

 

 
Рис. 3.2.2. Діагенетичні тріщини у фаменських червоноколірних пісковиках. 

Гори Кендиктас (Південний Казахстан) 
 

Тріщини відриву мають нерівну, мікрорельєфну поверхню, а тріщини 
сколювання, навпаки, відзначаються плоскою, рівною поверхнею. Що ж стосується 
тріщин розтягання, то вони фактично є різновидом тріщин відриву, проявлених у 
відносно слабозцементованих (пухких, напівпухких) породах. Для них характерна 
дуже нерівна (рвана або навіть полум'яноподібна) поверхня.  

Одним із підтипів діагенетичних тріщин є тріщини синерезису. Синерезис – це 
процес зменшення об'єму внаслідок підземного збезводнення. Він може охоплювати 
глини, гелі, колоїдальні суспензії. З реалізацією цього процесу пов'язано утворення, 
головним, чином, тріщин відриву та розтягання. Подібні тріщини складають тримірну 
багатогранну сітку, яку ще називають "сіткою для курчат". Такі тріщини розвинені в 
глинах, алевролітах, вапняках, доломітах.  



96 

Тріщини фізичного вивітрювання. Подібні розриви утворюються внаслідок 
періодичного об'ємного розширення та стиснення гірських порід при добових та 
річних коливаннях температури. Особливе місце серед них займають тріщини 
злущування (відшарування, десквамації), які поділяють породи на плоско-лінзоподібні 
блочки, що нагадують кліваж. Це типові тріщини відриву і ця особливість відрізняє їх 
від крихкого кліважу, який являє собою сколювання.  

Тріщини поверхнево-гравітаційні. Такі розриви своїм походженням зобов'язані 
схиловим та провальним явищам. Серед них мають місце тріщини відриву і 
сколювання. Найбільш яскраво вони розвинені у зсувах (зміщених частинах схилів). 
При цьому над зсувним тілом вони представлені тріщинами відриву, а під зсувним 
тілом – тріщинами сколювання (див. розд. "Поверхнево-гравітаційні комплекси"). 

Поверхнево-пов'язанні тріщини. До цього типу розривів належать тріщини, які 
утворюються внаслідок розвантаження масивів гірських порід при ерозійних 
процесах, а також при виникненні непідтримуючих (нависаючих) границь. Розвиток 
таких тріщин викликається реакцією зв'язку в одному напрямку. Порода 
розшаровується чи розтріскується по площинах, паралельних новоутвореній 
відкритій поверхні. В ерозійних масивах скупчення таких тріщини називають 
екзогенним відшаровуванням. Воно певною мірою також нагадує кліваж (рис. 3.2.3).  

Поверхнево-пов'язані тріщини звичайні й для керна глибоких свердловин. Так, у 
керні надглибокої Криворізької свердловини, що піднятий з глибини біля 4 км, 
подібні тріщини орієнтовані перпендикулярно чи під кутом до осі керна і поділяють 
цей керн на субпаралельні плашки 

 

 
Рис. 3.2.3.Горизонтально залягаючі поверхнево-пов'язані тріщини (у верхній 

частині відслонення) та тектонічні тріщини  (у нижній частині відслонення) в 
неоархейських гранітогнейсах на Середньому Побужжі 
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Техногенні тріщини. Тріщини цього типу виникають при створенні великих 
штучних навантажень на поверхню ґрунтів (при будівельних роботах, створенні 
насипів, відвалів, водосховищ тощо, проходці гірничих виробок та вибухових 
роботах). Відзначені дії приводить до активізації зсувних явищ і виникненню тріщин, 
характерних для зсувів. Проходка гірничих виробок стимулює появу поверхнево-
пов'язаних та інших типів тріщин. Вибухові роботи викликають утворення 
концентричних, радіальних та інших систем тріщин. 

Тріщини мінеральних фазових змін. Їм відповідають тріщини відриву або 
розтягання, виникнення яких зумовлюється зменшенням або збільшення об'єму у 
зв‘язку зі зміною складу мінеральних фаз. Вони характерні для глинистих, гіпсових і 
деяких карбонатних порід. При цьому в глинистих породах формування таких 
тріщин, наприклад, стимулюється переходом монтморилоніту до іліту, у гіпсових 
породах – переходом гіпсу в ангідрит чи навпаки, а в карбонатних породах – 
кальциту в доломіт.  

Прототектонічні тріщини. Такі тріщини утворюються внаслідок зменшення 
об'єму геологічних тіл при ос тиганні. Серед розривів цього типу переважають 
тріщини відриву, але мають місце і тріщини сколювання. Класичним прикладом 
прототектонічної тріщинуватості є стовпчас та та інша їй подібна подільність у 
вулканічних тілах та прототектонічна тріщинуватість в інтрузивних тілах.  

Тріщини даного типу виникають і при регіональній зміні термального режиму, 
викликаній підняттям та денудацією великих блоків земної кори. Вони завжди 
розвинені на щитах та орогенах, де утворюють регіональний тріщинний фон. 

Більш докладно цей тип тріщин розглянуто в розд. "Плутоно-тектонічні 
комплекси." 

Тріщини гідро- та магморозриву. Поява подібних тріщин ініціюється 
впровадженням під тиском гідротермальних розчинів та магми. Як правило, вони 
представлені розкритими тріщинами відриву, заповненими жильним та 
магматичним матеріалом.  

 
3.2.1.2. Тектонічні тріщини 

Тектонічні тріщини належать до числа найбільш поширених серед усіх 
відзначених розривів подібного типу. Вони породжуються деформаціями, що 
викликаються ендогенними процесами, а також ротаційними силами та припливно-
відпливними явищами земної кори. При цьому формуються вони переважно в 
епізоні й представлені, головним чином, тріщинами сколювання та відриву. 

Тріщини сколювання. По таких тріщинах відбуваються зсувні мікрозміщення 
(рис. 3.2.4). Вони мають плоску, а в деяких випадках навіть пришліфовану 
поверхню. Відповідні їм поверхні часто несуть борозни, штрихи, а також дзеркала 
ковзання (рис. 3.2.5). При цьому на ос танніх іноді присутні дуже тонкі (мікронні) 
плівки серициту, хлориту, гематиту та інших низькотемпературних шаруватих 
мінералів. Напрямок простягання і гострокутного закінчення відзначених борозен, 
штрихів, смуг дзеркал завжди показує на напрямок зміщення по поверхні 
сколювання.  
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Рис. 3.2.4. Тріщини сколювання. Стрілками показано напрямки зміщення 

 

 
Рис. 3.2.5. Дзеркало ковзання по сколовій тріщині в гранітах. На поверхні 

′′дзеркала′′ проявлені штрихи ковзання (права верхня частина знімку) 
 

Тріщини сколювання формуються по поверхнях, в яких діють найбільші дотичні 
напруження. Як правило вони орієнтовані під певним кутом до головних осей 
напружень. При цьому експериментально встановлено, що тріщини даного типу в 
крихко-пружному середовищі при тривісному стисненні орієнтуються під кутом ≤ 
45° до осі максимального стиснення (σ3), а при розтяганні – під кутом ≥ 45° до осі 
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максимального розтягу (σ1). Кут між поверхнею сколювання і віссю максимакльного 
стиснення називають кутом сколювання (α).  

Якщо по тріщинах сколювання відбувається зміщення, то її вектори завжди 
направлені  на зустріч і повинні бути орієнтовані упоперек осі σ2, тобто в площині 
σ1σ3.  

Тріщини відриву. Такі тріщини мають нерівну, мікрорельєфну поверхню (рис.3.2.6). 
Вони відносно швидко виклинюються по простяганню і падінню. У деяких випадках 
заповнені жильним матеріалом.  

Тріщини даного типу формується по поверхні, субперпендикулярній напрямку 
максимального стиснення (σ3), тобто по площині σ2σ3 , що поперечна до максимального 
розтягу. Тріщини цього типу завжди  займають положення  бесектрисної площини  між 
двома спряженими сколами. 

 

 
Рис. 3.2.6. Тріщини відриву та напрямки зміщення по них 

 
Серед розривів цього типу іноді мають місце тріщини з полум'яноподібною 

поверхнею. Вони, як правило, проявлені в пухких відкладах, у яких опір на 
стиснення значно перевищує опір на розтяг. Їх, як уже відзначалося, називають 
тріщинами розтягу. 

Крім відзначених типів тектонічних тріщин, часто розвинені їх гібридні різновиди 
– відриву-сколювання. Виникнення таких гібридів зумовлено зміною розтягання 
зсувним зміщенням, або навпаки. При подібних змінах первинний мікрорельєф 
тріщин відриву руйнується і згладжується. Унаслідок цього з'являється дуже тонкий 
(шириною до десятих час ток міліметрів) мікрошов, складений продуктами 
мікроруйнування і стирання порід.  

Тектонічні тріщини всіх розглянутих вище типів у дислокаційних структурах 
займають певне фіксоване положення та мають у них певне переважне 
орієнтування, яке узгоджується з характером поля напружень. Деякі особливості 
розповсюдження тріщин розглядаються нижче при висвітленні складчастих і 
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розривних структур. Тому в даному розділі обмежимося ознайомленням із деякими 
характеристиками тріщин даного типу (та інших типів, розглянутих вище) за 
показниками інтенсивності та відносного просторового орієнтування. 

Прийнято вважати, що тектонічні тріщини сколювання виникають безпосередньо при 
деформації зсуву. І лише згодом відбувається утворення тріщин відриву. Згідно з 
думкою В.В.Білоусова, тріщини сколювання утворюються внаслідок появи дрібних 
зародкових поверхонь ковзання, паралельних площині головних дотичних напружень. Зі 
зростанням ковзання ці тріщинки об'єднуються в одну більшу тріщину, по котрій 
відбувається більш значне переміщення, ніж по окремих тріщинках. Тріщини відриву 
при цьому формуються як оперені відносно тріщин сколювання. Таке співвідношення 
тріщин підтверджується експериментами (Е.Хіллс та ін.). Але треба зазначити, що ряд 
інших експериментальних даних та прямих досліджень на геологічних об'єктах 
засвідчили, що тектонічні тріщини відриву часто утворюються незалежно від 
сколювання або одночасно з ним.  

М.В.Гзовський в 1956 р. експериментально довів, що деякі розривні зміщення 
виникають шляхом об'єднання кулісоподібних тріщин в єдиний 
складнопобудований шов.  

Тектонічні тріщини всіх типів можуть бути: 1) закритими і відкритими та 2)  
мінералізованими і немінералізованими.  

Закриті й відкриті тріщини. У закритих тріщин с тінки блочків завжди зімкнуті, 
а у відкритих, навпаки, розімкнуті, тобто розташовані на певній відстані між собою. 
Тріщини другого типу зустрічаються тільки біля поверхні. Серед них абсолютно 
превалюють тріщини відриву, або тріщини сколювання, які ускладнені відривом.  

Мінералізовані й немінералізовані тріщини. До мінералізованих тріщин 
відносяться ті розриви, котрі виповнені жильним матеріалом або біля поверхонь 
котрих відбулося мінеральне, головним чином, метасоматичне заміщення породи. 
Ширина таких тріщин-жил коливається від десятих часток міліметрів до перших і 
більше сантиметрів. Немінералізовані тріщини, звичайно, ніякого заповнення не 
несуть. Їх часто називаю "сухими". 

Розміри тріщин. Тріщини характеризуються певною довжиною за простяганням та 
падінням. Величина такої довжини є прямим показником масштабів розривної 
деформації: чим довше тріщина, тим більшою була така деформація. За відносною 
довжиною тріщин, крім того, визначають їх порядки (ранги). Але при цьому враховують 
те, що тріщини відриву завжди коротше рівних їм за рангом тріщин сколювання.  

Елементи залягання тріщини заміряють по стінці утвореного ними блочка. 
 

3.2.1.3. Тріщинуватість та статистичні методи її вивчення 
Тріщинуватість – це множини, згущення тріщин. У рамках таких згущень 

тріщини завжди знаходяться в певному просторовому співвідношенні між собою. 
Зокрема, тріщинуватіс ть буває: 1) паралельною (рис. 3.2.7, а), 2) взаємного 
перетинання (рис. 3.2.7, б), 3) кулісною (рис. 3.2.7, в) та 4) віялоподібною (типу 
"кінського хвоста") (рис. 3.2.7, в) та інші.  
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Рис. 3.2.7. Типові співвідношення тріщин: а – паралельне, б – взаємного 

перетинання, в – кулісне, г – типу "кінського хвоста" 
 

Певним показником просторових співвідношень тріщин є малюнок утворених ними 
сіток та форма, габітус блочків, на які вони поділяють породи. Блочки при цьому 
можуть бути тригранними, чотиригранними, багатогранними, а також правильними, 
коли форма блочків нагадує відомі геометричні фігури, і неправильними, коли мають 
довільну, негеометричну форму. Крім того, форма блочків може бути плитчастою, 
призматичною, якщо тріщини паралельні між собою і утворюють прямокутні системи, 
та довільною, якщо всі тріщини перетинаються під гострими і до того ж різними кутами. 
Причому багатогранність може бути субізометричною, видовженою, сплощеною і т. п. 

Тріщинуватість зон сколювання. Під зонами сколювання розуміються 
прямолінійні зони деформації зсуву. На макрорівні їм відповідають крихкі розломи  
(див. розд. ′′Розломи′′). Важливим елементом будови таких с труктур є тріщини (рис. 
3.2.8). Останні за характером орієнтуванням відносно напрямку зміщення 
представлені наступними типами (у систематиці С.С. Стоянова, 1977): 

1) L-сколи, паралельні напрямку основного зсування в зоні; 
2) R-сколи, орієнтовані під гострим кутом (π/4 – α0) до напрямку основного 

зсування в зоні, при правому зсуві видхиляючись направо від цього напрямку, а при 
лівому – наліво; 

3) R′-сколи, орієнтовані під тупим кутом (π/4 + α0) до напрямку основного 
зсування в зоні, відхиляючись в той же бік, що й R-сколи; 

 

 
Рис. 3.2.8. Ідеалізована схема внутрішньої будови зони сколювання: P, L,R, R′ 

– сколи,  Т – тріщини відриву (рис. із роботи О.Б.Гінтова, 2005) 
 

4) Р-сколи, орієнтовані під гострим кутом (π/4 – α0)_  до напрямку основного 
зсування, 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 
зсування в зоні, відхиляючись  так самою, як і R-сколи. 

Інтенсивність тріщинуватості. Тріщинуватість, як і будь-яка інша форма 
порушення порід завжди має певну інтенсивність. Остання визначається за 
кількістю тріщин на одиницю довжини – наприклад, на один погонний метр чи на 



102 

десять погонних метрів, –  або за середнім розміром блочка, який утворюється 
тріщинами (рис. 3.2.9). При цьому така інтенсивність тим більше, чим більше 
тріщин припадає на відзначену одиницю довжини, або чим менше розміри блочків.  

 

 
Рис. 3.2.9. Помірна тектонічна тріщинуватість у нижньо-середньодевонських 

базальтах у Мугоджарах. Форма блочків субізометрична 
 

Існують спеціальні шкали для оцінки інтенсивності тріщинуватості. Одна з них 
наводиться в даній роботі (див. табл. 3.4.1 "Шкала тектонофацій"). Крім того, нижче 
в табл. 3.2.1 виділено п'ять наступних категорій інтенсивності тріщинуватос ті.  

 
Таблиця 3.2.1. Категорії інтенсивності тріщинуватості 

Категорія Характер тріщинуватості 
Розміри 

блочків, см 
Перша Дуже слабка тріщинуватість >150 
Друга Слабка тріщинуватість 80-149 
Третя Помірна тріщинуватість 50-79 

Четверта Сильна тріщинуватість 25-49 
П'ята Інтенсивна тріщинуватість 12-24 

 
В нешаруватих середовищах слабка тріщинуватість проявляється в 

субізометричній формі блочків (див. рис. 3.2.9). При зростанні інтенсивності 
тріщинуватості форма  блочків поступово видовжується  і при інтенсивних формах 
прояву блочки набувають плитоподібного (кліважеподібного) вигляду.  

Таблиці класів тріщинуватості. Тріщинуватість, як відзначалося вище, на 
одних і тих же геологічних об'єктах може складатися з двох, трьох і більше систем 
за азимутами кута падіння та простягання. При цьому багатосистемна 
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тріщинуватість утворює як би певний хаос, в якому, на перший погляд, немає ніякої 
тенденції в орієнтуванні. Однак будь-який подібний хаос завжди можна "розкласти" 
на групи або класи тріщин за падінням та прос тяганням чи за простяганням і 
падінням одночасно. Для цього існують статистичні методи вивчення 
тріщинуватості, які виконуються шляхом складання таблиць та побудови 
спеціальних діаграм. До числа останніх належать рози-діаграми та орієнтирні 
(стереографічні) діаграми на сітці Вальтера – Шмідта.  

Таблиці тріщинуватості являють собою розподіл декількох сотень (кількість може 
бути більше чи менше; але чим більше – тим краще) польових замірів елементів 
залягання тріщин на групи чи класи за кутами падіння або азимутами падіння чи 
простягання.  

Заміри елементів падіння та простягання тріщин для вирішення статис тичних 
задач виконуються на спеціально підібраних майданчиках, найчастіше умовної 
прямокутної форми. Розмір таких майданчиків визначається кількістю необхідних 
замірів. Отримані дані фіксуються в журналі тріщинуватос ті, в якому записують або 
азимут та кут падіння тріщин на зразок: Аз. пад. З10, кут 70, або простягання та кут 
падіння, з відзначенням напрямку падіння за зразком: Аз. пр. 40, кут 70 на Пн-Зх. 
При внесенні отриманих даних до таблиці відзначеного типу тріщини поділяють за 
довільно вибраними інтервалами градусів на класи за одним (табл. 3.2.2) або 
одночасно за двома відзначеними показниками орієнтування (табл. 3.2.3).  

 
Табл. 3.2.2. Приклад класифікації тріщин за простяганням 

 Класи тріщин, що охоплюють інтервали в 10 
Простя-

гання 
1-
10 

11-
20 

21-
30 

31-
40 

41-
50 

51-
60 

61-
70 Інші 

Кількіс ть 1 15 31 17 7 1 3 n 
 
Табл. 3.2.3. Приклад виділення класів тріщин за азимутами  та кутами падіння 

Класи за 
кутами 
падіння 

Класи за азимутом падіння (у град.) 
0-
10 

11-
20 

21-
30 

31-
40 

41-
50 

51-
60 

61-
70 

І 
т.п. 

0-10 0 2 6 0 1 0 0 
n 

11-20 0 0 2 0 1 0 0 n 
21-30 1 0 0 0 0 6 2 n 
31-40 0 0 0 0 0 3 2 n 
41-50 2 0 0 1 1 2 1 n 
51-60 0 0 1 0 3 2 1 n 
61-70 4 5 3 0 0 0 2 n 
71-80 5 8 0 0 0 3 2 n 
81-90 10 15 4 1 2 0 7 n 
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Рози-діаграми тріщинуватості. Такі діаграми являють собою круг або півкруг, на 
якому розподіл класів (груп) тріщини за одною з відзначених характеристик 
зображується у вигляді графіка (рис. 3.2.10). 

Розглянемо приклад побудови подібних діаграм за даними замірів прос тягань 
тріщин.  

Оскільки всі простягання можна позначити як у північних, так і у південних 
румбах, то діаграма будується на півкрузі північного румба наступним чином.  

На півколо довільного радіусу наноситься градусна сітка з північними румбами.  
 

 
Рис. 3.2.10. Типова роза-діаграма простягань (одна поділка на масштабній 

лінійці відповідає одній тріщині) 
 

На цій сітці помічають довільно вибрані інтервали, яким можуть відповідати 3, 5, 
10 тощо градусів, і через центри цих інтервалів проводять радіуси-меридіани. 

Радіуси-мередіани поділяють на відрізки однакової довільної довжини і кожному 
такому відрізку надається масштаб, відповідний кількості тріщин.  

На радіусах-меридіанах у вибраному масштабі відкладають кількість тріщин, 
простягання котрих відповідає даному градусному інтервалу, і кінці ліній з'єднують 
прямими.  

Утворений контур затушовують. У такому вигляді він дійсно нагадує пелюс тки 
троянди, відносна довжина котрих характеризує кількісний розподіл тріщин за 
ознакою простягання. 

Діаграми на сітці Ламберта – Шмідта. Діаграми цього типу, на відміну від роз-
діаграм, характеризують розподіл тріщин за орієнтуванням одночасно в трьох 
вимірах (по трьох осях), тобто одночасно за кутами та азимутами падіння. Для 
побудови таких діаграм використовують стереографічні проекції, а якщо точніше – 
проекції верхньої півкулі на горизонтальну площину (рис. 3.2.11). У даній роботі 
немає можливості детально зупинитися на розгляді сутності й методології побудови 
подібних діаграм. Для тих, хто цікавиться цими питаннями докладніше, 
рекомендуємо звернутися до робіт І.А.Очеретенка, В.В.Трощенка 
"Стереографические проекции в структурной геологии" (1978) та А.І. Родигіна 
"Использование азимутальных проекций в структурной геологии" (1973). 

Стереографічна проекція є одним із видів перспективного зображення сфери на 
площині, коли точка зору (центр проектування) розташовується на поверхні сфери, 



105 

а картинна площина (та, на яку проектується зображення) – у центрі, 
перпендикулярно до радіуса, який іде до точки зору. Найважливішими 
особливостями такої проекції є те, що: 1) кола, що лежать на сфері, на картинній 
площині також проектуються у вигляді кіл, або у вигляді прямої, якщо коло на сфері 
проходить через центр проекції, 2) кути між дугами, що лежать на сфері, 
зображуються рівними їм кутами між дугами, спроектованими на картинну 
площину, тобто кожний кут на сфері проектується на площину без спотворень.  

 

 
Рис. 3.2.11. Стереографічна проекція точок верхньої півсфери  (за 

І.А.Очеретенком та В.В.Трощенком, 1978) 
 

Стереографічна проекція, як будь-яка інша подібна проекція, зберігає кутові відстані 
між проектованими прямими або площинами при будь-якій зміні положення картинної 
площини. Більше того, всередині кола проекції може бути зображена вся півсфера, тобто 
побудовані проекції практично будь-якої кількості прямих або площин.  

Завдяки цим чудовим властивостям стереографічна проекція використовується для 
розв'язання найрізноманітніших геометричних задач, пов'язаних із визначенням у 
тримірному просторі кутів між різноманітними напрямками, площинами або тими й 
іншими. Для цього прямі або площини переносяться паралельно самим собі в одну точку 
о, біля котрої описується деяким радіусом сфера. Остання з прямими і площинами дає 
перетинання у вигляді точок і сферичних ліній. Площини, що проходять через центр 
сфери, дають на її поверхні великі кола, а площини, що проходять поза центром сфери, – 
малі кола (див. рис.. 3.2.11).  

Сліди перетинання, що перенесені пучками променів та проектуються з центра 
проектування Z на картинну площину Р, зображуються на ній у вигляді точок, ліній 
і кругів, тобто дають с тереографічні проекції прямих або площин. Так, наприклад, 
напрямок АВ зобразиться в стереографічній проекції точкою а.  

Площина, що перетинає сферу по великому колу АDВС, проектується на площину 
Р у вигляді кола аDbС. Але якщо розглядати тільки верхню півсферу, то 
стереографічною проекцією площини АDВС є дуга CaD, що лежить усередині круга 
проекції EDFC. З нижньої півсфери та ж площина ADBC проектується на площину Р 
у вигляді дуги DbC. Стереографічними проекціями більших кіл вертикальних 
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площин ZEZ`F i ZCZ`D є діаметри кола проекції EF та CD. Зображення на картинній 
площині можна уявити собі як коло нескінченно великого радіуса. 

Положення будь-якої точки на сфері визначається за її сферичними координатами 
(довготою та шириною). При вирішенні геологічних задач на стереографічних 
моделях роль сферичної довготи виконує азимут падіння (кут між позначеною на 
сфері нульовою довготою та лінією азимута падіння), а роль сферичної широти – 
кут між прямою (або площиною) та картинною площиною, котра умовно збігається 
з горизонтом земної поверхні.  

Для зручності й точності побудов стереографічних проекцій прямих та площин, які 
задаються азимутом та кутом падіння, поверхню сфери розбивають на сітку умовних 
меридіанів та паралелей. Відбиток подібної сітки на картинну площину називають 
стереографічною проекцією. Вона являє собою плоский відбиток на картинній площині 
градусної сітки меридіанів і паралелей верхньої та нижньої півсфер. Існують 
різноманітні такі проекції. У геології отримали розповсюдження екваторіальна та 
полярна сітки стереографічної проекції верхньої півсфери. Перша така проекція відома 
як сітка Вульфа, а друга – як рівноплощинна стереографічна сітка Ламберта – Шмідта 
(рис. 3.2.12).  

У даній роботі розглядаються можливість викорис тання обох типів сіток. Але в 
цьому розділі ми зупинимося тільки на сітці Ламберта – Шмітда, оскільки вона 
якнайбільше прис тосована до потреб графічного вивчення тріщинної тектоніки.  

 

 
Рис. 3.2.12. Рівноплощинна сітка Ламберта – Шмідта 

 
Стереографічна сітка Ламберта – Шмідта будується шляхом проектування 

градусної сітки сфери на площину екватора, суміщеної з горизонтальною 
площиною. При цьому дана сітка побудована таким чином, що рівним площинам на 
сфері відповідають рівні площини проекцій тих же фігур на картинній площині. Ця 
сітка дає відносно невеличке порівняно з іншими сітками спотворення лінійного 
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масштабу по площі круга проекції. Зокрема, спотворення градусних поділок на 
периферичній частині такої сітки складає всього 0,707. Така особливість робить цю 
сітку дуже зручною для статис тично-графічної обробки масових замірів 
орієнтування площинних елементів структур і в тому числі тріщин.  

Техніка побудови стереографічних діаграм тріщинуватості добре описана в роботі 
Г.Д.Ажгірея "Структурна геологія" (1966). Ця техніка фактично незмінною 
збереглася і до сьогоднішнього часу. Тому нижче вона подається за викладом цього 
автора.  

При статистичному аналіз і тріщинної тектоніки на рівноплощинну сітку заміс ть 
площин тріщин, що автоматично зображувалися б на сітці у формі ліній великих кіл 
і було б надзвичайно громіздко, виносять тільки полюси цих площин – проекції 
точок перетинання з верхньою півсферою нормалей до площин тріщин (рис. 3.2.13). 
Таким чином, кожна тріщина зобразиться на діаграмі точкою.  

 

 
Рис. 3.2.13. Схема, що пояснює положення поверхні тріщини  та полюса цієї 

тріщини на поверхні півкулі (А) і на горизонтальній проекції цієї півкулі (А1) 
 

Для зручності діаграму будують на листі кальки, який накладається на сітку, що 
служить трафаретом. При цьому на кальці викреслюється коло, що відповідає 
зовнішньому колу сітки-трафарету, а на колі рискою позначається місце нуля, котре 
одночасно є орієнтуванням діаграми, що вказує напрямок півночі. Паперова калька 
в центрі зміцняється невеличким шматочком прозорої с трічки і наколюється на 
центр трафарету, який забезпечує обертання кальки. 

При виконанні даної операції враховують ту обставину, що точки, які падають 
безпосередньо на лінію зовнішнього кола, тобто є відповідними вертикальним 
тріщинам, можуть із рівним правом бути нанесені як на один бік великого кола, так і 
на його протилежний бік (тому що у вертикальній тріщині, яка простягається, 
наприклад, широтно, є два азимути падіння – на північ, тобто 0 під кутом 90, і 
таким же підс тавою на південь, тобто 180 під кутом 90). Проте завдається тільки 
одна точка (будь-яка з двох).  
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Рис. 3.2.14. Побудова проекції та полюса тріщини за її азимутом та кутом 

падіння 
 

На кальку наносять точки, що характеризують елементи залягання тріщини (азимут 
і кут падіння). Для цього сполучають місце нуля кальки з цифрою на великому колі, 
що відповідає азимуту падіння тріщини, і ставлять точку на верхній половині 
центрального меридіана сітки біля цифри, яка відповідає кутові падіння тріщини (рис. 
3.2.14).  

За результатами нанесення всіх вимірів виникає точкова діаграма. Але така 
діаграма недостатньо наочна і непорівнянна з такими ж точковими діаграмами, в 
яких кількість вихідних спостережень значно різниться між собою. Тому розподіл 
точок на ній певним чином перераховується, і на основі останнього будується 
діаграма в ізолініях відносної щільності точок. Для цього кальку точкової діаграми 
накладають на сантиметровий трафарет. За допомогою іншого допоміжного 
трафарету, який являє собою кружок радіусом в 1 см, що при діаметрі діаграми 20 
см займає площу, рівну 1% площі діаграми, ус тановлюють щільність (кількість 
точок), що припадає на одиницю площі діаграми. Розташовують центр допоміжного 
кружка у вузли сантиметрового трафарету (рис. 3.2.14), підраховують кількість 
точок, що потрапляють усередину кружка, і додають половину точок, що 
потрапляють на лінію окружності. Цю цифру ставлять на кальці діаграми у вузол 
сітки. У результаті кожний вузол на діаграмі буде схарактеризований певною 
цифрою.  
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Рис. 3.2.15. Схема, що показує спосіб підрахунку точок-полюсів 
 за допомогою сітки квадратів і кружків-трафаретів (ліворуч)  

і спосіб проведення ізоліній відносної щільності розподілу заміряних азимутів 
та кутів падіння тріщин (праворуч) 

 
У крайових частинах діаграми кружок-трафарет буде виходити за межі великого 

кола, але рівно на стільки ж він має входити в межі великого кола на діаметрально 
протилежному кінці діаграми. Пригадаємо, що тріщина з азимутом падіння 0 під 
кутом 90 одночасно є тріщиною з азимутом падіння 180 під кутом 90, і всякі інші 
тріщини, що круто залягають, із незначним відхиленням до півночі, потраплять на 
протилежні кінці діаграми. Ось чому при підрахунку кутів падіння необхідно 
враховувати точки, що розташовані близько до краю на протилежному кінці 
діаграми (рис. 3.2.15). І надалі, коли будуть проводитися ізолінії щільнос ті, між 
ними має бути повна відповідність у діаметрально протилежних краях діаграми. 
Якщо, наприклад, якась ізолінія вперлася у велике коло з одного боку, то ця ж лінія 
має з'являтися на великому колі з іншого боку.  

Для того щоб діаграми, засновані на різній кількості вимірів, можна порівнювати 
між собою, цифри щільнос ті точок на одиницю площі мають бути виражені не в 
абсолютних, а у відносних розмірах. Наприклад, якщо загальна кількіс ть точок на 
діаграмі 100 або близько 100, цифра щільнос ті в кожному вузлі трафарету, що 
отримана за підрахунком точок, характеризує не тільки абсолютну, але і в ідносну 
щільніс ть. Якщо ж загальна кількість точок 200 або близько цього, для одержання 
відносної щільності треба кожну цифру у вузлі трафарету розділити на два. У 
випадках, коли кількість точок близько 150 – кожна цифра у вузлі трафарету 
ділиться на півтора. У такий спосіб одержують цифри відносної щільнос ті у 
відсотках на 1% площі діаграми.   
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Рис.  3.2.16. Діаграма тріщинуватості з відзначенням щільностей,  

котрим відповідають ізолінії та кількості замірів 
 

Після виконання відзначених операцій залишається провести лінії однакової 
щільності за принципом зображення топографічних горизонталей. На діаграмі 
відзначається найменування ізоліній. Поряд на рис. 3.2.16 наведено приклад 
проведення ізоліній та порядок оформлення діаграми.  
 

3.2.2. Тектонічні брекчії 
Брекчії – це породи, складені гострокутними чи близькими до них за формою 

уламками, розміром від перших міліметрів до 12-15 см. 
Брекчії мають різне походження. Зокрема, їх утворення пов'язано з процесами 

осадконакопичення, фізичного та хімічного вивітрювання, вулканізму, інтрузивної 
та гідротермальної діяльності, гравітаційними, тектонічними, а також з ударними 
явищами. У даному розділі ми обмежимося розглядом тектонічних брекчій, 
виникнення яких прямо пов'язано з тектонічними дислокаційними процесами. 
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Рис. 3.2.17. Тектонічні брекчії, які виникли при механічному руйнуванні 

гранітів (а) та осадових порід та (б) у зонах розломів у Мугоджарах таЧу-
Ілійських горах відповідно (Казахстан) 

 
Тектонічні брекчії найчастіше розвинені у зонах крихко-в'язких розломів (див. 

розд. "Реологічні типи розломів"). Їх утворення в цих тектонічних структурах 
зумовлюється лавиноподібним розвитком різноорієнтованих мікротріщин відриву та 
сколювання в супроводі часткового переміщення уламкового матеріалу (рис. 3.2.17).  

Формуються брекчії переважно в епізоні. Для брекчій даного типу в більшості 
випадків характерні субізометричні мікроблочки-уламки. При цьому відносно 
великі уламки, як правило, гострокутні, а дрібні – часто грубо обкатані.  

 
 

3.2.3. Катаклазити 
Катаклазити (назва походить від. гр. катаклазо – руйную) – це тектонокластичні 

породи, які утворюються при багаторазовому дробленні й фрикційному ковзанню 
частинок. Уламки (їх називають тектонокластами) мають частково обкатану кутасту, 
іноді овальну або лінзоподібну форму (рис. 3.2.18). Розмір таких уламків коливається від 
перших сантиметрів до 0,1 мм (пререважають мікроуламки розміром менше 1 см). 
Відносно великі уламки, які контрастно виділяються на фоні дрібноуламкової маси, 
називаються порфірокластами. 
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Рис. 3.2.18. Катаклазит по граніту з сульфідами (чорне)  

на золоторудному родовищі Ювілейне в Південному Уралі (Мугоджари) 
 

Тектоніти цього типу, як і брекчії, формуються в епізоні і розвинені виключно в 
зонах крихких і крихко-в'язких розломів. 

 
3.2.4. Мілоніти та псевдотахіліти 

Мілоніти – це продукти тектонічного стирання порід в зонах крихких розломів 
до частинок алевритової й пелітової розмірностей (менше 0,1 мм). Серед мілонітів 
виділяють: 1) борошнис ті мілоніти, 2) глинки тертя, 3) ультрамілоніти та 4) 
бластомілоніти. Перші два типи формуються в зонах крихких розломів у вторинній 
епізоні, а два останніх у своєрідних крихких розломах в катазоні (див. розд. 
"Реологічні типи розломів"). 

До борошнистих мілонітів відносять сипкий, неспресований борошнистий 
матеріал (рис. 3.2.19, а). 

Глинки тертя являють собою мілоніти, що заміщені глинистими мінералами. 
Вони мають смугасту, струменисту текстуру. Відомі дані електронної мікроскопії 
свідчать, що мікролусочки глинис тих мінералів і мікроуламки порід у таких 
утвореннях орієнтовані паралельно струмис тості. 
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Рис. 3.2.19. Мілоніти під мікроскопом (без аналізатора): а – борошнистий 

мілоніт, який складається з тонко перетертої  маси, котра погано реагує на 
світло (Чу-Ілійські гори, Південний Казахстан), б – "очковий" ультрамілоніт із 

порфірокластами (світле) та мікроділянками (чорне) спресованої та спеченої 
при високих  температурах тонкоуламкової речовини (Середнє Побужжя) 

 
Ультрамілоніти та бластомілоніти. Перші являють собою спресовані і навіть 

спечені при високій температурі продукти стирання порід. Відповідні їм породи 
мають мікроуламкову структуру (розмір мікрочас тинок, що складають ці породи, не 
перевищує 0,02 мм). Під мікроскопом ці породи погано реагують на світло. 
Текстура таких порід масивна, іноді флюїдалеподібна – тонкосмугаста, струмис та, 
очково-струмиста (рис. 3.2.19, б). Злам раковистий. 

До бластомілонітів відносять перекристалізовані мілоніти. Вони мають 
мікросланцювату текс туру (розмір зерен та лусочок мінеральних новоутворень не 
перевищує десятих часток міліметра). 

Псевдотахіліти. Породи цього типу являють собою тонкодисперсні тектоніти, що 
нагадують скло (дійсними тахілітами називають вулканічне скло та скловаті 
продукти космічного походження). Зовнішньо такі породи мають темне 
забарвлення. Вони дуже щільні. Під мікроскопом у них завжди фіксується 
присутність поряд зі склоподібною масою резорбірованих зерен. Іноді скло 
заміщується мікролускатим хлоритом та іншими мінералами.  

Породи цього типу розвинені виключно в катазоні. Їх формально також відносять 
до тектонітів.  В певних випадках вони дійсно створюють шви, що нагадують крихкі 
розломи. Але, крім того, вони появлені у вигляді жилоподібних тіл, що проривають 
метаморфічні породи.  
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Рис. 3.2.20. Псевдотахіліт очкової текстури (з оплавлененими мікроуламками 

собітів бузької серії) на Середньому Побужжі (Український щит) 
 

 
3.2.5. Кліваж 

Термін кліваж походить від англ. cleavage – розкол. Формально під ним 
розуміють здібність порід розколюватися на пластинки та призми по розвинутій 
густій системі субпаралельних поверхонь. У природних умовах гірські породи 
набувають такої здібнос ті при тектонічних деформаціях, а в деяких випадках і при 
вивітрюванні (десквамації), діагенезі осадових порід та формуванні 
прототектонічної тріщинуватості при застиганні інтрузивних масивів.  

Даний розділ присвячений розгляду тектонічного кліважу, формування якого 
було зумовлено дислокаційними перетвореннями порід та середовищ у зв′язку зі 
складко- та розломоутворенням.  

З позиції сучасних уявлень кліваж – це одна із форм прояву структурної 
анізотропії, зумовленої односистемним сколюванням (чи одночасним сколюванням 
та відривом) без або у супроводі мікроструктурної перебудови породи. Подібний 
кліваж утворюється шляхом поділу порід на вторинні мікротіла лінзоподібної, 
лінзовидно-пластинчастої, пластинчастої, призматичної та іншої їм подібної форми і 
приймає участь у формуванні певних типів складчастих та розривних структур.  

Тіла, які обмежуються двома сусідніми кліважними поверхнями, називаються 
мікролітонами. За товщиною останніх, тобто за відстанню між двома сусідніми 
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поверхнями, визначається інтенсивність кліважу. При цьому кліваж як явище 
сприймається тільки тоді, коли товщина мікролітонів становить не більше 15 см!  

 
3.2.5.1. Морфологічні та генетичні типи кліважу 

Існують класифікації кліважа за морфологічними й генетичними ознаками, 
просторовому співвідношенні зі шаруватістю та інші. Вони багаточисельні і 
суперечливі.  

За морфологічними ознаками кліваж формально поділяють на дві групи: 
1) міжзерновий (диз′юнктивний ) та 2) плойчатий (В.Г. Таліцький, В.А. Галкін,1988). 
Останній у англомовній літературі ще називають кренуляційним (J.G.Ramsay, 2000).  

Плойчатий кліваж за своїми морфологічними формами прояву не зовсім відповідає 
елементарним дислокаційним структурам, та й не узгоджується з приведеним вище 
визначенням кліважу. Тому його як самостійний вид дислокаційних структур 
розглянуто під назвою плойчатість в наступному розділі роботи, присвяченому 
простим дислокаційним структурам. 

Нижче розглянуто кліваж, який формально належить до міжзернового. 
Одна із морфогенетичних типізацій кліважу, що не втратила актуальності й сьогодні, 

належить М.П.Біллінгсу (1949) та його послідовнкам (Г.Д. Ажгірей, 1956, В.С. Заїка-
Новацький, А.Н. Казаков та ін.). Кліваж за цією типізацією прийнято поділяти на 
наступні морфолологічні й генетичні типи: 1) кліваж розлому, 2) течії та 3) сколювання 
(ковзання).  

До кліважу розлому відносять системи субпаралельних тонких крихких тріщин 
сколювання та частково відриву, які поділяють породу на пластинчастоподібні тіла, і 
при цьому не супроводжуються будь-яким мінеральними перетвореннями й 
орієнтуванням зерен мінералів уздовж кліважних поверхонь.  

Кліваж течії, на відміну від попереднього, обов'язково пов'язаний з частковою 
синдеформаційною перекристалізацією породи вздовж кліважних поверхонь і 
закономірним орієнтуванням плоских та видовжених зерен мінералів уздовж цих 
поверхонь.  

Кліваж сколювання (ковзання) займає проміжне положення між двома 
попередніми типами, супроводжуючись незначними мінеральними змінами та 
орієнтуваннями новоутворених плас тинчастих мінералів безпосередньо біля 
кліважних поверхонь.  

Відзначені типи кліважу характеризуються кінематичною системою структурних 
координат (3.2.21), у складі якої вісь а фіксує напрямок зміщення вздовж кліважної 
поверхні, який збігається з лінійністю. Під останньою розуміють борозни, штрихи, 
смуги сковзання, смуги-доріжки динамометаморфічних мінералів на поверхнях кліважу 
та найбільшу вісь витягнення пластично деформованих окремих зерен, агрегатів зерен, а 
також конкрецій, мигдалин та інших подібних мікротіл біля поверхонь кліважу. Вісь b – 
нормаль до осі а і збігається з другою, меншою, ніж попередня, лінійністю; крім того, у 
складчастих структурах, генетично пов'язаних із кліважем, вона паралельна шарнірам 
складок. Осі а і b разом (аb) утворюють генеральну площину кліважу (кліважної течії), а 
вісь с завжди нормальна до цієї площини (див. рисунки нижче). 
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Рис. 3.2.21. Структурні координати кліважу 

 
Кліваж як площинний елемент геологічного середовища прийнято позначати 

латинською буквою S із додаванням до останньої нижнього цифрового індексу, який 
означає місце процесу кліважеутворення в ланцюзі дислокаційних перетворень. Так, 
наприклад, індекс S1 означає, що кліваж безпосередньо накладається на первинні форми 
залягання, тобто є першим у відзначеному ланцюзі. У свою чергу індекс S2 означає, що 
цей кліваж (або інші площинні елементи) належить до наступного етапу. 

Сьогоднішній стан дослідження кліважу дозволяє звести всі три відзначені (чи 
навіть більше) його типи фактично до двох нас тупних (за Є.І.Паталахою, 
О.І.Лукієнком, 1993): 1) крихкого і 2) в'язкого.  

Крихкий кліваж. Йому відповідає кліваж розлому та частково сколювання (або 
так званий міжзерновий), що відзначається дуже незначними синдеформаційними 
мінеральними змінами порід або взагалі їх відсутністю. Він розвинений переважно в 
холодному пружному та пружно-пластичному середовищі верхньої час тини земної 
кори (епізона) і зумовлений розвитком систем крихких тріщин сколювання – аb та 
відриву – bс (рис. 3.2.22). У числі відзначених систем завжди переважають тріщини 
аb.  Але в різних випадках прос торове співвідношення між кліважними поверхнями 
змінюється і залежно від цього змінюється й габітус мікролітонів.  Подібні варіації 
габітусу кліважу відображають характер та інтенсивність  дислокаційних 
перетворень порід.  

Крихкий кліваж представлений двома наступними генетичними типами: 1) кліваж 
зон зсувної течії, 2) кліваж зон пластичного вигину 
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Рис. 3.2.22. Інтенсивний крихкий кліваж у нижньо-середньодевонських базальтах у 

зоні Західно-Мугоджарського в'язкого розлому (Північно-Західний Казахстан) 
 

Кліваж зон зсувної течії проявлений зонах субв'язких розломів (див. розд. 
′′Реологічні типи розломів′′. У цих тектонічних структурах він розсіює зміщення 
порід по множині субпаралельних поверхонь. Розвинений як у нешаруватих 
середовищах, так і шаруватих. Найчастіше він січний. Відповідні йому мікролітони 
мають лінзовидну, лінзовидно-пластинчас ту та плас тинчасту форму. Подібні його 
морфологічні варіації залежать від інтенсивності дислокаційних перетворень порід. 
Зокрема, лінзовидна форма мікролітонів характерна для крайових частин розломів, а 
пластинчас та (сланцювата) – для осьових частин  таких тектонічних структур.  

Кліваж зон пластичного вигину розвинений виключно в первинній епізоні в 
межах флексур  та складок вигину (див. роз. ′′Флексури′′ та ′′Складки вигину′′). Він 
завжди пошаровий і, крім того, літологічно вибірний: розвинений переважно в 
тонкоуламкових осадових породах (найчастіше в алевролітах та аргілітах).  

Треба зауважити, що грубі, початкові форми пошарового кліважу присутні в  
тонкозернистих осадових породах на ділянках, де шари цих порід суттєвих 
деформацій не несуть. Формування такого кліважу тісно пов′язано з діагенезом (див. 
розділ ′′Нетектонічні тріщини′′).  

Пошаровий кліваж, що  приймає участь в забезпеченні своєрідного пластичного 
вигину шарів, як правило, представлений трьома ортогональними системами 
мікротріщин, з яких одна (ab)  паралельна поверхням шарів і дві нормальні (ac та bc) 
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до цих поверхонь . Він певною мірою накладається на діагенетичну 
мікротріщинуватість й успадковує її. Але, крім того, збагачується  новими 
мікротріщинами, які поділяють породи на більш тонкі мікролітони й до того ж 
лінзовидно-пластинчастого габітусу. Подібна тенденція зміни інтенсивності кліважу 
демонструється на приведеному нижче рисунку (3.2.23).  

 

 
Рис. 3.2.23. Літологічно вибірний (проявлений виключно в алевролітах – 1, 2) 

пошаровий крихкий кліваж на внутрішньому крилі флексури (на даному зрізі: 
поздовжні мікророзриви – ab, а поперечні – bc) у карпатському фліші. 

Інтенсивність кліважу (стоншення мікролітонів) зростає в алевролітах (2) біля 
границі шару масивних пісковиків (3) 
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В'язкий кліваж. Такий кліваж за своїми морфологічними особливостями 
відповідає відзначеному вище кліважу течії та частково сколювання. За 
мікромеханізмами формування та ролі при його формуванні мінеральних змін порід 
він представлений двома нас тупними підтипами: 1) динамометаморфічним та 
2) синметасоматичним. 

Динамометаморфічний кліваж  являє собою структурну форму, що тісно 
спряжена зі зеленосланцевим та епідот-амфіболітовим метаморфізмом порід. Він 
формувався в мезозоні, термальні умови якої відповідали відзначеним фаціям 
метаморфізму. 

Основу в'язкого кліважу, як свідчать результати вивчення його мікроскопії 
(Є.І.Паталаха, О.І.Лукієнко, В.А.Дербеньов, 1987), складають в'язкі мікророзриви аb 
та bс (рис. 3.2.25). Перші являють собою мікрозсуви, а другі – мікророзриви. При 
цьому у швах мікрозсувів продукти такої перекристалізації предс тавлені переважно 
шаруватими мінералами (серицит, мусковіт, хлорит, гематитова слюдка, шунгіт, 
графіт та ін.), лусочки яких також мають орієнтування аb, тоді як у швах 
мікророзсувів він складений поряд із шаруватими мінералами фазами з більш 
об'ємною кристалічною граткою (кварц, альбіт, актиноліт, епідот та ін.).  

Відзначені шви в'язких мікророзривів утворюють у породі об'ємну, видовжену по 
осі a та сплощену по осі с лінзоподібну сітку, яка відображається у відповідній 
формі мікролітонів. Подібна сітка – груболінзоподібна в породах, які зазнали 
відносно невеликихі деформацій, і плоско-паралельна – у породах, які зазнали дуже 
великих деформацій. Причому пос тупове сплощення цієї сітки завжди 
супроводжується збільшенням потужності відзначених мікрошвів, аж до повного їх 
злиття. Тому кліваж даного типу при невеликих деформаціях характеризується 
груболінзовидним габітусом мікролітонів і морфологічно відповідає кліважу 
сколювання, а при великих деформаціях він набуває тонколінзоподібної форми або 
навіть переходить у сланцюватість (сланцюватий кліваж). Зміна габітусу 
супроводжується зменшенням гострого кута між поверхнями, які обмежують ці 
мікролітони. 

Кліваж даного типу характеризується літологічною вибірністю: в рівних умовах 
він завжди більш інтенсивний у відносно найменш твердих породах (алевролітах, 
аргілітах тощо) і навпаки, грубий у великоуламкових осадових породах та 
магматичних породах. 
В'язкий кліваж маркує в'язкі розломи (див. розд.′′Реологічні типи розломів′′. Крім 
того, у шаруватому середовищі з ними пов'язано формування складок ламінарної 
течії (див. розд. ′′Генетичні типи складок′′) 
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Рис 3.2. 24. Динамометаморфічний кліваж і його зональний ряд за 
інтенсивністю у верхньокембрійських-нижньоордовицьких грубошаруватих 

пісковиках джамбулської світи в Джалаїр-Нійманській шовноскладчастій зоні в 
Чу-Ілійських горах (Південний Казахстан). Римськими цифрами позначено 
бали тектонофацій, яким відповідає: V – дуже грубий кліваж, VI – слабкий 
кліваж, VII – помірний кліваж, VIII – сильний кліваж, ІХ –дуже сильний 

кліваж, Х – інтенсивний кліваж, що відповідає сланцюватості. Мікроcкопія 
кліважу з цієї породі наведена нижче на рис. 3.3.25 
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Рис. 3.2.25. Схематизовані зарисовки під мікроскопом форм та інтенсивності 
динамометаморфічних перетворень пісковиків (тих самих, мезоскопія яких 

показана на попередньому рисунку) джамбульської світи у зональному ряді: 1 – 
первинні контури зерен, 2 – крихкі мікротріщинки, 3 – шви мікрозсувів (ab), 4-5 – 
шви мікророзсувів (bc) і в тому числі: ембріональні (4) та досконалі, які одночасно 

охоплюють і цемент, і зерна (5), 6 – постдеформаційні зерна епідоту та рудних.  
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Синметасоматичний кліваж за своїми структурно-текстурними особливостями має 
багато спільних рис з розглянутим вище динамометаморфічним. Його основу також 
утворюють шви мікророзривів з певним мінеральним заповненням і внутрішньою 
мікроструктурною анізотропією. Але в будові цих швів найчастіше беруть участь 
мінерали метасоматичного походження, і зокрема, такі як серицит, мусковіт, хлорит, 
актиноліт, біотит, графіт, котрі є вторинними відносно кліважних мікророзривів. 
Подібна вторинність підкреслюється: мономінеральним заповненням кліважних 
мікрошвів та витриманим розміром лусок, зерен мінералів цих заповнень і, крім того, 
більш різкими, ніж у динамометаморфічного кліважу, границями цих заповнень-швів та 
контрастною зміною потужності таких швів навіть при незначній відстані між ними. 
Зокрема, потужність навіть двох сусідніх швів може змінюватися від нульової 
(заповнення відсутнє) до десятків сантиметрів (рис. 3.2.26).  

 

 
Рис. 3.2.26. Синметасоматичний кліваж у гранітах побузького комплексу 

(Український щит на Середньому Побужжі), що виражений розвитком системи 
мікрошвів, заповнених сланцюватим агрегатом біотиту (темне) 

 
В'язке кліважування всіх трьох розглянутих підтипів забезпечує кліважну течію, 

котра певною мірою наближається до в'язкої течії, яка звичайно відбувається  на 
зерновому та міжзерновому рівнях.  

 
3.2.5.2. Типи кліважу за співвідношенням із шаруватістю 

Кліваж усіх розглянутих вище типів за співвідношенням із шаруватіс тю перш за 
все поділяють на пошаровий та січний.  

Пошаровим вважається той кліваж, поверхні котрого паралельні поверхням 
шаруватості (S1||S0). 

Січний кліваж перетинає шаруватість під гострим кутом або по нормалі. 
Обидва відзначені типи кліважу не відіграють самостійної ролі. Вони лише 

відображають зміну по латералі інтенсивності та напрямків зсувної деформації 
порід відносно поверхонь нашарування, а також реологічні властивості порід 
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залежно від Р-Т умов та літології. Зокрема, орієнтація кліважу паралельно 
поверхням нашарування може бути викликана зсувною течією вздовж цих 
поверхонь або його дуже сильним заломленням у відносно піддатливих шарах, а 
також обертанням шарів при вигині (зменшенням гострого кута до нуля між 
кліважем та шаруватістю) на крилах складок певного типу (ламінарної течії). У той 
же час січний кліваж утворюється при зсувній деформації, яка направлена під кутом 
або нормально до поверхонь нашарування.  

 

 
Рис. 3.2.27. 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 
 

Кліваж обох розглянутих типів може дифрагувати і рефрагувати.  
Дифракція – властивіс ть кліважу огинати "міцні" ділянки гірських порід (рис. 

3.2.27, а).  
Рефракція – властивіс ть кліважу заломлюватися в шарах певної потужності й 

складу (рис. 3.2.27, б).  
 

3.2.5.3. Типи кліважу за співвідношенням із геометричними елементами 
складок 

За співвідношенням із геометричними елементами складок виділено наступні 
типи кліважу: 1) концентричний, 2) осьової поверхні, 3) віялоподібний та 4) 
довільний ("пасивний").  

Для усвідомленого сприйняття даної типізації бажано познайомитися з 
геометричними елементами складок, які докладно викладено в розд. "Складки".  

Кліваж концентричний. Такий кліваж описує по периметру флексури та деякі 
типи складок вигину (рис. 3.2.28, а та див. рис. 3.4.4). Як правило, він вибірково 
проявлений як пошаровий у шарах тонкозернис тих порід і предс тавлений крихкими 
різновидами призматичного габітусу. Його формування пов'язано, як було 
відзначено вище, з крихко-плас тичним вигином відносно помірно діагенезованих 
осадових порід в епізоні (див. розд. "Складки вигину"). 
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Рис. 3.2.27. Типи кліважу (виділено штриховкою) за співвідношенням  

з геометричними елементами складок: а – концентричний, б – осьової поверхні, 
в – віялоподібний, г – довільний. аb – осьова поверхня 

 
Кліваж осьової поверхні (S1||ab). До нього відноситься той кліваж, який у 

складці орієнтується паралельно поверхні, що проходить через шарнір (лінія 
перегину шарів) і поділяє цю складку на дві приблизно рівні частини (рис. 3.2.28, б).  

Подібний кліваж різними дослідниками сприймається неоднозначно. Так, 
В.В.Білоусов та його послідовники кваліфікують його як так званий головний 
кліваж для складчастих с труктур, який виникає одночасно з вигином при 
поздовжньому стисненні шарів. Є.І.Паталаха та його послідовники, до яких 
належить і автор даної роботи, розглядають процес творення такого кліважу як один 
із засобів формування певних складчастих форм при зсувної деформації – 
ламінарної течії шаруватих порід (див. розд. "Складки сколювання" та "Складки 
в‘язкої кліважної течії").  

Віялоподібний кліваж. Кліваж цього типу (рис. 3.2.28, в), як свідчить сама назва, 
віялоподібно розгортається по вертикалі. Він розташовується під гострим кутом до 
осьової поверхні складок і орієнтується таким чином, що вершина цього кута у 
антикліналях направлена доверху, а у синкліналей – донизу. Подібна 
віялоподібність зумовлена розщепленням або сполученням с трумів кліважної течії 
по вертикалі.  

Довільний ("пасивний") кліваж. Такий кліваж (рис. 3.2.28, г), на відміну трьох 
розглянутих попередніх типів, перетинає геометричні елементи складок довільно. 
Більш того, він проявлений як січний навіть у горизонтально чи моноклінально 
залягаючих осадових та будь-яких інших породах.  

Довільний кліваж розвинений виключно в шаруватих середовищах, складених 
неметаморфізованими осадовими породами (первинна епізона). За морфологічними 
особливостями він відповідає кліважу розлому. Найчастіше являє собою систему 
паралельних, протяжних, довжиною до перших метрів, крихких сколових тріщин, які 
поділяють породи на тонкоплитчасті (а не лінзовидні чи призматичні, які характерні для 
розглянутих вище січних типів кліважу, мікролітони. Цікаво, що він часто має досить 
високу інтенсивність (товщина пластин-мікролітонів іноді становить перші сантиметри 
у грубоуламкових осадових породах та перші міліметри у тонкоуламкових таких 
породах), яка практично не корелюється з кутом вигину шарів.  
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Природа "пасивного" кліважу, на перший погляд, не зовсім зрозуміла і, на жаль, 
не має необхідного висвітлення в сучасній геологічній літературі. Вірогідно, 
наявність подібного кліважу як раз і стала одною з причин нескінченних дискусій 
про механізми формування та ролі і місцю кліважу у складкоутворюючих процесах.  

Автор даної роботи має власну точку зору на природу довільного кліважу, яка 
сформувалася за результатами структурних досліджень у різних районах палеозоїд 
Казахстану (Мугоджари, Акжал-Аксоранська, Спаська, Джалаїр-Найманська, Атасу-
Моїнтинська та інші шовноскладчасті зони).  

"Пасивний" кліваж у всіх відмічених районах, як правило, розвинений в 
малопотужному (найчастіше не більше перших кілометрів) чохлі так званих 
піздньогеосинклінальних (верхній структурний ярус) моласових відкладів, який 
безпосередньо залягає на в'язких розломах (лінійних зонах динамометаморфічної 
кліважної течії), що сформувалися раніше і в умовах мезозони, нижнього структурного 
ярусу (рис. 3.2.30). При цьому простягання та падіння, а також просторове 
розповсюдження кліважу верхнього і нижнього структурних ярусів фактично 
збігаються. Більше того, збігаються і напрямки лінійності (борозни, штрихи сковзання 
тощо): в обох випадках вони орієнтовані горизонтально. 

 

 
Рис. 3.2.29. Інтенсивний крихкий кліваж, що перетинає з незначними 
мікрозміщеннями дрібні пологі складочки (за Е.У.Спенсором, 1981) 

 

 
Рис. 3.2.30. "Пасивний" кліваж (виділено вертикальною штриховкою)  

у червоноколірних фаменських відкладах (D3fm), що відбиває інтенсивний 
кліваж (показано густими вертикальними штрихами) в'язких розломів 

нижнього структурного поверху (мугоджарська світа – D1-2mg), у зоні Західно-
Мугоджарського розлому 
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Виходячи з наведених фактів, є підс тави вважати, що виникнення "пасивного" 
кліважу відбувається внаслідок міграції кліважних мікророзривів із нижнього 
структурного поверху у верхній при підновленні у нижньому поверсі зсувних 
зміщень по в'язких розломах в умовах вторинної епізони, куди цей поверх потрапив 
після підняття та денудації. Тобто можна вважати, що кліваж немовби мігрує з 
нижнього структурного ярусу у верхній, розпорюючи останній без або у супроводі 
незначних вигинів шарів. Крім того, можна припускати, що в такій ситуації 
новоутворений кліваж успадковує простягання і падіння кліважу в'язких розломів 
нижнього структурного ярусу, беручи на себе роль горизонтальних крихких 
мікрозсувів у чохлі. Шари останнього при невеликих амплітудах горизонтальних 
зміщень зберігають первинне залягання, а при значних таких амплітудах тією чи 
іншою мірою збираються у складки жолоблення, які орієнтуються під певним 
гострим кутом до напрямку відзначеного зміщення, а отже, і кліважу (докладніше 
механізм подібного складкоутворення розглядається в розд. "Генетичні типи 
складок").  

 
3.2.5.4. Оцінка інтенсивності кліважу 

Інтенсивність кліважу прийнято визначати за наступними крітеріями: 1)  
товщиною мікролітонів та 2) габітусом мікролітонів. При цьому перший критерій 
оцінки інтенсивності прийнятний для усіх генетичних типів кліважа, а другий – 
головним чином для кліважа зон зсувної течії. 

Товщина мікролітонів, як уже відзначалося вище, характеризується відстанню 
між кожними двома сусідніми кліважними поверхнями ab, тобто за розміром по осі 
с (рис. 3.2.31). У зв'язку з цим вважається, що кліваж тим інтенсивніший, чим менша 
відстань між цими поверхнями, тобто чим тонше мікролітони.  

При визначенні інтенсивності кліважу в контрастних в літологічному відношенні 
товщах обов'язково треба враховувати речовинний фактор. Справа в тому, що товщина 
мікролітонів залежить ще і від структури породи, а точніше від розмірів і форми зерен 
або уламків, які цю породу складають. Зокрема, відстань між кліважними поверхнями 
майже завжди узгоджується з розмірами зерен і тим менша, чим менші розміри цих 
зерен. Так, наприклад, у рівних умовах кліважні мікролітони в аргілітах завжди тонше, 
ніж в алевролітах, а в останніх тонше, ніж у пісковиках.  

 

 
Рис. 3.2.31. Габітус мікролітонів (пояснення в тексті) 

 
Габітус мікролітонів характеризується за: 1) відношенням довжини й товщини 

цих тіл (а:с) та 2) величиною гострого кута ( ) між кліважними поверхнями ab. 
Зростання інтенсивності кліважу супроводжується збільшенням відзначеного 
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відношення та зменшенням гострого кута. У зв'язку з цим неінтенсивні форми 
кліважу характеризуються груболінзоподібною формою мікролітонів, а інтенсивні – 
плосколінзоподібною та навіть плас тинчастою.  

Існують спеціальні шкали для оцінки інтенсивності кліважу, одна з яких наведена 
в розділі, де розглядається тектонофаціальна шкала. Крім того, виділяють наступні 
п'ять категорій інтенсивності кліважу, наведені нижче в табл. 3.3.4. 

 
Таблиця 3.3.4. Категорії кліважу за інтенсивністю(на прикладі грубоуламкових 

осадових та магматичних порід) 

Категорія 

Ознаки інтенсивності за 
товщиною 
мікроліто-

нів, см 
формою мікро-

літонів 

гострим кутом 
між гранями 
мікролітонів 

Дуже слабкий 
(ембріональ-
ний) 

8-12 надто груболінзовидна до 35 

Слабкий 3-7.9 груболінзоподібна до 25 
Помірний 1,8-2,9 лінзовидна до 15 

Сильний 0,8-1,7 пластинчас то-
лінзовидна до 10 

Інтенсивний <0,8 пластинчаста 
(сланцювата) до 5 

 
 

3.2.5.5. Жильні утворення, що супроводжують кліваж 
(жили альпійського типу) 

До жильних утворень, які супроводжують кліваж, відносяться жили альпійського 
типу (рис. 3.2.32). Такими жилами називають тіла, мінеральний склад яких тісно 
пов'язаний зі складом розкліважеваних порід. Тобто до жил цього типу належать тіла, 
які сформувалися при кліважуванні порід за рахунок перевідкладення речовини в 
розчиненому стані майже на місці. Наприклад, у розкліважеваних карбонатних чи 
карбонатвмісних породах склад таких жил кальцитовий, у кварцвмісних породах – 
кварцовий, у кислих магматичних породах – кварц-польовошпатовий, у магматичних 
породах середнього і основного складу – карбонатний або карбонат-епідотовий.  

Як правило, жили альпійського типу на відміну від гідротермальних подібних тіл 
мають більш менш лінійну форму, швидко виклинюються по простяганню та падінню і 
рідко створюють штокверки (сіткоподібні згущення). Більше того, серед жил 
альпійського типу найпоширенішими є одиночні тіла. Такі тіла просторово та 
генетично тісно пов'язані тільки з динамометаморфічним кліважем. 
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Рис. 3.2.32. Поздовжня кварцова жила альпійського типу (світле) та тонка 
діагональна такого ж типу жила в інтенсивно розкліважованих пісковиках 

джамбулської світи (верхній кембрій – нижній ордовік) у Чу-Ілійських горах 
 

Жили даного типу за прос торовими співвідношеннями з кліважем поділяють на: 
1) поздовжні – аb-жили,2) поперечні – bс-жили та ас-жили та 3) діагональні.  

Жили альпійського типу часто деформуються разом із кліважем і при цьому в тому 
ж структурному плані, що і кліваж. У подібних випадках аb-жили та ас-жили просто 
лінзуються (будинуються), а bс-жили та діагональні зминаються в досить специфічні 
складки, які прийнято називати птигматитовими (див. розд. "Складки кліважної 
течії"). 

 
3.2.6. Тектонічна сланцюватість 

Тектонічна сланцюватість – це одна із форм прояву структурної анізотропії 
порід, що породжена плас тичною (і навіть своєрідної в’язкою) течією гірських 
порід і проявлена у вигляді переважного орієнтування видовжених та плоских 
зерен, а також агрегатів зерен породоутворюючих мінералів. 
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Текстурні типи тектонічної сланцюватості. Тектонічна сланцюватість завжди 
відображується  в певних текстурах, серед яких прийнято виділяти наступні: 1) 
лінійні (лінійно-паралельні), 2) площинні (план-паралельні) та 3) лінійно-площинні 
(лінійно-план-паралельні) текстури порід (рис. 3.2.33).  

 
 

 
Рис. 3.2.33. Текстурні типи тектонічної сланцюватості: а – лінійна 

(лінійно-паралельна), б – площинна (план-паралельна), в – лінійно-площинна  
(лінійно-план-паралельна) 

 
Для визначення характеру переважного орієнтування зерен у сланцюватих 

породах використовується вже знайома вам система структурних координат – a, b, c, 
у якій вісь а відповідає напрямку течії, який, як правило, збігається з довгою віссю 
орієнтованих зерен та будь-якими іншими формами прояву лінійнос ті. Вісь b 
нормальна до осі а і разом з нею маркує площину течії (ab). Нарешті, вісь c – 
нормаль до площини течії.  

Перший тип текстури означає переважне орієнтування лускатих, призматичних та 
жердинних і голчатих зерен тільки по осі а (з обертанням по цій осі), другий тип 
текстури – переважне орієнтування по осях а та b  і обертання їх по осі с, третій тип 
текстури – переважне орієнтування по трьох відзначених осях. 

Крім відзначених типів сланцюватос ті, у складі першого типу виділяють 
сланцюватість, що створена зернами та агрегатами зерен породоутворюючих 
мінералів, а також порфіроблас тами певних метасоматичних мінералів, які мають 
голчасту, жердинну, олівцеву та будь яку іншу форму, наближену до циліндричної. 
Текстура порід з подібною сланцюватіс тю буває волокниста, стебельчата, шнурис та. 
Нерідко таку сланцюватість називають лінійностю. 

Генетичні та морфологічні типи тектонічної сланцюватості. Сланцюватіс ть за 
походженням і морфологічними формами прояву поділяється на наступні типи: 
1) механічну, 2) кліважну, 3) кристалізаційну та 4) трансляційну (гнейсувату у 
гранітоїдах).  
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Рис. 3.2.34. Механічна сланцюватість у глинистих аргілітах та алевролітах 

карпатського флішу на крилі однієї з флексур у середній течії річки Латориця 
 

Механічна сланцюватість. Подібна сланцюватість являє собою структурну 
анізотропію, що виникла при зсувній деформації (течії) за допомогою механічного 
обертання й переорієнтування в напрямку течії видовжених та плоских зерен і 
частинок порід.  
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Рис. 3.2.35. Кліважна сланцюватість (дуже інтенсивний в’язкий кліваж) у 

динамометаморфізованих пісковиках джамбулської світи (верхній кембрій-
нижній ордовік) в Чу-Ілійських горах у Південному Казахстані. Мікроскопію 

цієї породи приведено на рис. 3.2.24, Х 
 

Механічна сланцюватість утворюється переважно в первинній епізоні за рахунок 
порід, що спричиняють мінімальній опір зсувній деформації. До порід цього типу 
належать глини або слабо діагенезовані аргіліти (рис. 3.2.34). В окремих випадках 
механічного розсланцювання зазнають слюдисті метасоматити (серицитоліти, 
біотити ти та інші подібні породи). 

У глинистих породах механічна сланцюватість найчастіше пошарова. Подібне її 
орієнтування  – результат течії паралельно поверхням нашарування.  

Як правило сланцюватість даного типу супроводжується чергуванням дуже 
тонких (від десятих часток до перших міліметрів) вторинних шарів, які складені 
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впорядкованими мікролусками глинис тих мінералів, із лінзоподібними шарками, що 
складені мікроуламковим матеріалом.  

Кліважна сланцюватість. Сланцюватість цього типу являє собою дуже інтенсивну 
форму динамометаморфічного кліважу (рис. 3.2.35). Вона створюється шляхом 
зближення та з'єднання в єдине ціле швів в'язких кліважних мікророзривів, що складені 
динамометаморфічним мікросланцюватим агрегатом (див. рис. 3.3.24, Х). 

Сланцюваті породи, які утворилася за подібним механізмом, мають мікросмугасту 
текстуру і мікролепідобластову або мікрогранулолепідобластову структуру. Подібна 
текстура зумовлена чергуванням мікрошарків, складених шаруватими мінералами 
(слюди, хлорити, гематит, графіт), з аналогічними шарами, що складені мінералами з 
об′ємною кристалічною граткою (кварц, плагіоклаз, актиноліт, епідот та інші 
мінерали). 

Різновиди сланців даного типу, що утворилися по алевролітах та аргілітах, 
прийнято називати філітами. Крім того, породи подібного походження ще називають 
динамосланцями. 

Структурно-петрологічні характеристики і мікромеханізми формування такої 
сланцюватості викладено в роботі Є.І.Паталахи, О.І.Лукієнка, В.О.Дербеньова 
′′Тектонофации мезозоны (Атлас микроструктур)′′(1987). 

Кристалізаційна сланцюватість. Така сланцюватість є похідною метаморфічної 
перекрис талізації порід в динамічних умовах, тобто у полях диференційованих 
напружень. Вона формується за допомогою дифузійних, фільтраційних та інших 
мікромеханізмів руху речовини, що здійснюються на зерновому рівні.  

Така сланцюватіс ть відображається в анізотропних текс турах порід, що являють 
собою односистемне орієнтування плоских та видовжених зерен та агрегатів зерен 
породоутворюючих мінералів на фоні мінеральної диференціації породи. Остання 
знаходить свій вираз у вибірній локалізації в самостійні прошарки темноколірних та 
світлоколірних мінералів. Породи в цьому випадку набувають тонкосмугастої, 
лінзоподібно-смугастої текстури (рис. 3.2.36). 

Подібне розсланцювання, з позицій механіки, розглядається як ріст зерен 
мінералів з вільною енергією, який нейтралізує нерівномірний розподіл напружень. 
Форма й орієнтація цих зерен узгоджується з напрямком дії головних напружень. 
Для кристалізаційно розсланцьованих порід найбільш характерні лінійно-площинні 
та площинні текстури. 

Треба зазначити, що природа і роль кристалізаційного розсланцювання у 
забезпеченні формування дислокаційних структур різними дослідниками 
оцінюються неоднозначно. Одні вважають, що вона є лише наслідком 
метаморфічної перекристалізації порід в полях негідростатичних напружень і 
ніякого відношення до дислокаційних перетворень порід не має. Інші таку 
сланцюватість розглядають як одну із форм прояву своєрідної пластичної течії, що 
відбувалася синхронно з метаморфізмом порід амфіболітової, гранулітовіоїта в 
певних випадках роговикової фацій метаморфізму.  
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Рис. 3.2.36. Кристалізаційна сланцюватість у біотитових гнейсах (а – на 

мезорівні, б – під мікроскопом, без аналізатора) 
 

Першими, хто звернули увагу на сланцюватість метаморфічних порід як 
деформаційну, були Г.Розенбуш та А.Харкер. Більш того, А.Харкер (1939) 
метаморфізм з орієнтованими структурами порід узагалі розглядав як самостійну 
різновидність – динамометаморфізм, що ініціюється майже виключно деформацією 
і зобов’язаний крис талізації стрес-мінералів (хлорити, слюди, амфіболи та інші 
мінерали) у відповідних термодинамічних умовах. Сьогодні такий підхід 
сприймається як крайність. Тим більше, експериментально доведено, що мінерали 
відзначеного складу кристалізуються й у автоклавах при відповідних Р–Т умовах. 
Тому ряд дослідників, що вивчають метаморфічні породи з орієнтованими 
структурами, розглядають такі породи як утворення, формування яких одночасно 
стимулювалися і температурою (Т), і літостатичним тиском (Р), і хімічними 
потенціалами компонентів, що приймають участь у реакціях (μі), і стресом (S), який 
викликається дією диференційованих напружень. Подібний метаморфізм навіть 
отримав назву – стрес-метаморфізм (S-метаморфізм). 

За думкою Н.Раста (1967), упорядкований ріст зерен мінералів при 
кристалізаційному розсланцюванні перш за все зумовлюється активізацією дифузії 
речовини, яка, в свою чергу, збуджується зростанням міграції та взаємодії дислокацій 
у кристалічних гратках мінералів при деформації. Дислокацій в такій ситуації  стають 
основними агентами переносу та дифузії речовини. 

Вважається, що найбільш дієвими механізмами, що забезпечують формування 
орієнтованих с труктур у відзначених умовах, є: 1) перекристалізація за принципом 
Рікке, 2) дифузія Набарро-Херінга та 3) міграція границь зерен.  

Перекристалізація за принципом Рікке являє собою розчинення зерен на границі, 
що зазнає стиснення, і нарощення цих зерен в тіні тиску (Ramberg, 1952). 
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Дифузія Набарро-Херінга відбувається в умовах, за яких вакантні положення 
(дефекти) переміщуються в напрямку до тих границь зерен, біля яких нормальні 
напруження мають максимальну величину.  

Міграція границь зерен  являє собою перенос атомів із напруженого зерна чи його 
частини по один бік границі до відносно ненапруженого зерна чи його частини по 
другий бік границі. Подібна міграція, крім того, може с тимулюватися присутніс тю 
порової води.  

Дія цих механізмів як правило супроводжується мінеральною диференціацією 
породи: уособленням слюд та темноколірних мінералів у окремі, самостійні шарки-
смуги і чергування останніх із шарками-смугами, що складені світлоколірними 
мінералами.  

Крім відзначених підходів що до оцінки природи кристалізаційної сланцюватості, 
існують припущення, які можна назвати «радикальними». До останніх, наприклад, 
належить точка зору О.І. Слензака (1972), згідно якій метаморфізм у глибоких 
надрах уявляється як високоенергетична форма організації течії речовини, що 
реалізується на плазменно-геохімічному рівні. Є.І. Паталаха та О.І. Лукієнко (1986), 
спираючись на експериментальні дані з відтворення певних типів хімічних реакцій в 
умовах високий тиск + зсув (Н.С. Єніколопян та ін.) та за результатами 
петроструктурних досліджень, висловили думку, що природні метаморфічні 
перетворення порід, які ведуть до виникнення орієнтованих структур, можуть бути 
ініційовані, крім Р-Т, зсувною течією порід. 

Трансляційна сланцюватість. Сланцюватіс ть цього типу також 
характеризується переважною орієнтацією породоутворюючих мінералів і 
відповідно відображається в лінійних, лінійно-паралельних чи паралельних 
текстурах. Але від крис талізаційної сланцюватос ті вона відрізняється тим, що 
утворюються переважно за рахунок пластичної зміни форми (росплющення й 
видовження) зерен та агрегатів зерен окремих породоутворюючих мінералів. При 
цьому в її с творенні найважливішу роль відіграють: 1) внутрішньозернові 
мікрозміщення (трансляція, двійникування та блокування крис талічної ґратки), 
2) полігонізація (розпад на вільні від напружень субзерна) зерен деяких 
(переважно кварцу) породоутворюючих мінералів, 3) формування міжзернових 
мікроповерхонь ковзання, 4) мінеральна диференціація породи.  

Розсланцювання подібного типу час тково супроводжується мікрозміщеннями 
по поверхнях с пайності зерен мінералів, які в даних умовах плас тично не 
деформуються (польові штати, піроксени тощо). Крім того, в незначних 
масштабах розсланцювання підсилюється перекрис талізацією. Здійснюється таке 
розсланцювання вибірково за рахунок мінералів, які спроможні за Р-Т умов, що 
відповідають катазоні, до плас тичної деформації. До таких мінералів, в першу 
чергу, належать кальцит, графіт, мусковіт, біотит, амфіболи, кварц. Реальні 
прояви подібних деформацій у високотемпературних умовах експериментально 
відтворено на прикладі окремих мінералів (у тому числі кварцу). Результати  таких 
експериментів розглянуто в роботах Н.А. Єлісєєва (1967), І.С. Деліцина (1976), 
А. Миясиро (1976), А. К. Менерта (1971), Дж. Кристли та Дж. Ерделі, (1979), 
Д. Фліна (1979) та інших.  
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Чудову спроможність до трансляційного розсланцювання демонструють 
кальцитові мармури. Така їх здібність, як свідчать дані експериментів Ф. Турнера і 
Л. Вейса (1973) зумовлена наявністю у кальцита, що складає ці породи, декількох 
поверхонь ромбоедра, по яких при підвищенні температури відносно легко 
здійснюється двійникування та трансляція.  

 
Рис. 3.2.37.  Різні стадії кристалізаційного й трансляційного 

розсланцювання („розплющення”) катаранскітів (Кольський півострів). 1 
– піроксен, 2 – амфібол, 3 – плагіоклаз. За А.В. Лук’яновим (1987) 

 
Цікавий приклад формування сланцюватості за допомогою трансляційного та 

кристалізаційного розсланцювання у катаранскітах (гігантозернис те габро) привів 
по Балтійському щиту А.В. Лук’янов (1987). Він показав, що в такий спосіб 
відзначена порода перетворюється в амфіболовий кристалосланець (рис. 3.20.37). 
Цей дослідник зазначає, що вихідна порода складалася переважно із піроксену й 
основного плагіоклазу й мала неупорядковану, граноблас тову структуру. Після 
метаморфізму в супроводі деформації вона перетворилася в кристалічний сланець, 
який складається переважно із рогової обманки та олігоклазу.  

Крім відзначених мікромеханізмів і факторів, певну роль у формуванні 
сланцюватос ті даного типу може відігравати агресивна дія рідинної фази (води,  
розчинів солей тощо) на границі зерен. Про це свідчать експериментальні 
дослідження ( їх огляд приведено в роботі Д.І. Сальнікова та В.Ю. Траскіна (1997). 
Вода чи розчин відіграють роль адсорбційних плівок і тим самим зумовлює дію 
„ефекту Ребіндера”, що проявляється або як крихкування, або як плас тифікування 
твердої фази біля поверхні зерна.  

Різновидом трансляційної сланцюватос ті є тектонічна гнейсуватість. Вона 
проявлена в середньо- та крупнозернистих інтрузивних породах (3.2.38,а), 
анатектичних і метасоматичних гранітоїдах (рис. 3.2.38, б), габроїдах (рис. 3.29.39), 
а також у неосомі мігматитів. В інтрузивних породах вона переважно формується 
при температурах, близьких до субсолідусних, за яких зберігається стійкість 
породоутворюючих мінералів. Таким температурам, крім того, відповідають умови 
амфіболітової та гранулітової й епідот-амфіболітової фації.  
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Рис. 3.2.38. Тектонічна гнейсуватість в ордовицьких інтрузивних гранітах 

(курдай-чатиркульський комплекс у Південному Казахстані (а) та в 
неоархейських плагіогранітах (побузький комплекс на Середньому Побужжі 

(б) 
 

При тектонічному розгнейсуванні не всі мінерали у відзначених породах 
поводять себе однаково. У гранітах, наприклад, найбільшу роль у створенні такої 
гнейсуватості відіграють біотит та кварц і дещо меншу, але також помітну, рогова 
обманка. У той же час фактично дуже слабо пластично деформуються польові 
шпати та піроксени. У зв’язку з цим основну канву гнейсуватої тканини в цих 
породах створюють перші три відзначені мінерали. Їх орієнтування надає породам 
лінійно-площинні текстури . 

 

 
Рис. 3.2.39. Габбро деренюхінського комплексу нерозсланцьоване (а) та 

розсланцьоване й амфіболізоване (б) на Середньому Побужжі (Український 
щит) біля с. Троянка 
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Трансляційна сланцюватість у метаморфічних породах з’являється тільки після 
того, як у них сформувалася рівноважна для високотемпературних умов 
кристалізаційна сланцюватіс ть. Вона у цьому випадку немов би за естафетою 
накладається на кристалізаційну, значно підсилюючи анізотропією породи в цілому. 
Подібна сланцюватість характеризується площинною текстурою.  

Треба зазначити, що у випадках, коли трансляційна сланцюватіс ть накладається 
на кристалізаційну, розділити вплив кожної з них на формування кінцевої 
сланцюватої текстури породи дуже важко. Тому часто породи, які зазнали таку 
подвійну деформацію, також називають кристалізаційно розсланцьованими.  
 

3.2.7. Тектонічна трахітоїдність 
Тектонічна трахітоїдність являє собою директивні структури, що виникли при 

гранітизації та метасоматозі в динамічних умовах. Така трахітоїдніс ть звичайно 
створена переважним орієнтуванням  порфіробластів призматичної, лінзовидної, 
жердинної, стовпчастої, циліндричної та іншої наближеної до них форми.  

 

 
Рис. 3.2.40. Тектонічна трахітоїдність  у гранітах корнинського комплексу на 

Українському щиті 
 

Порфіроблас ти в гранітоїдах найчастіше представлені призматичними та 
пластинчас тими зернами польових шпатів (рис. 3.2.40), а в метаморфічних породах 
–  крупними призматично-жердинними, олівцево- та веретеноподібними й 
голчастими зернами амфіболів, дистену, андалузиту, силіманіту, с тавроліту та 
інших мінералів.  

За уявленнями В.В.Шевчука і Г.Г.Павлова (2003) подібне переважне орієнтовання 
(вони його називають сланцюватістю) формується в умовах транстенсії (поєднання 
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простого зсуву з додатковим розтягом) при випереджуючому рості порфіробластів 
щодо розтягу чи приросту об′єму (рис. 3.2.41). 

 

 
Рис. 3.2.41. Схема співвідношення генерального й локального полів напружень 

під час росту порфіробластів в умовах транстенсії (зсувної деформації з 
додатковим розтягом) (за В.В. Шевчуком, Г.Г. Павловим, 2003) 

1 – ′′тіні′′ напружень, 2 – сланцюватість, пов′язана з ростом порфіробласту, 3 – 
вісь максимального стиснення генерального поля напруження, 4 – вісь 

максимального стиснення локального поля напруження, R та R1 – риделівські 
сколи 

 
Тектонічна трахітоїдність відзначеного типу, судячи з усього, є продуктом 

своєрідної течії порід зі збільшенням об'єму в супроводі метасоматозу. Можливо, її 
створення ініціюється появою при течії нових дефектів та невдосконаленостей, а 
разом з останніми – нових, ізольованих один від одного центрів кристалізації, які при 
подальшому завоюванні простору у відзначених динамічних умовах використовували 
симетрію, що відповідає зсувній деформації.  
 

3.2.8. Оцінка інтенсивності тектонічного розсланцювання та  
розгнейсування 

Інтенсивність тектонічної сланцюватос ті, гнейсуватості та трахітоїдності 
визначається за: 1) с тупенями впорядкованості – кутом між довгими осями чи 
великими площинами – усіх,  що її с творюють, видовжених і сплощених зерен 
породоутворюючих мінералів та інших мікротіл, 2) величиною відносного 
видовження (відношенням а:с – довгої осі до короткої) деформованих зерен та 
агрегатів зерен породоутворюючих мінералів, а також включень типу ксенолітів , 
шлірів та інших подібних мікротіл.  

Для визначення інтенсивності сланцюватості с творено спеціальні шкали (див. 
"Шкала тектонофацій"). Крім того, існує поділ сланцюватості на категорії за 
інтенсивністю (табл. 3.2.5). 
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Таблиця 3.2.5. Категорії сланцюватості, тектонічної гнейсуватості та 

трахітоїдності 

Категорії слан- 
цеватості 

Інтенсивність за 

відношен- 
ням – а:с 

кутами між довгими осями (а) та між великими 
площинами (ab) лусок плоских і видовжених  
зерен, порфіробластів породоутворюючих мінера- 
лів 

Дуже слабка 1-1,4 до 45 
Слабка 1,5-2,6 до 35 
Помірна 2,7-4,8 до 25 
Сильна 4,9-33,3 до 15 

Інтенсивна >33,3 до 5 
 
Крім відміченого, авторський досвід свідчить, що як одну з ознак інтенсивності 

тектонітової гнейсуватос ті в гранітоїдах можна враховувати форму так званих 
позірних силуетів. Останні являють собою малюнок, який утворююється у породі 
лусками біотиту. Так, у недеформованих гранітах такий малюнок нагадує кругові, 
майже ізометричні фігури, а в деформованих набуває еліпсоподібної форми, 
видовженість якої зростає зі збільшенням деформації.  

 
3.2.9. Тектонічна грануляційна смугастість 

Тектонічна грануляційна смугастіс ть являє собою чергування вторинних шарів 
порід, які різняться між собою за розмірами зерен породоутворюючих мінералів, а в 
окремих випадках додатково і за мінеральним складом. Утворюється смугастіс ть , 
подібна відзначеним вище іншим типам сланцюватос ті, в наслідок дії тектонічній 
течії порід. Але здійснюється вона за допомогою крис талізаційного зменшення 
(кристалізаційної грануляції) зерен породоутворюючих мінералів у супроводі 
перерозподілу матеріалу за розміром зерен, а в полімінеральних породах, крім того, і 
за мінеральним складом зерен.  

Грануляційне вторинне розшарування здійснюється у всіх структурно-
реологічних обс тановках і залежить від температури та мінерального складу порід. 
Наприклад, у холодному середовищі (епізона) активно гранулюються 
мономінеральні породи лише типу кам'яної солі. В той же час у Р-Т умовах, що 
відповідають зеленосланцевій та епідот-амфіболітовій фаціям (мезозона) і 
амфіболітовій фації (катазона-2) течуть і гранулюються мармури, кварцити та 
частково габроїди, а в Р-Т умовах, що відповідають гранулітовій фації (катазона-1) – 
ті метаморфічні породи, що позбавлені відносно пластичних водних силікатів і 
переважно складені кварцом, польовими шпатами та піроксенами (рис. (рис. 3.2.42). 
Зазначені форми перекристалізації здійснюються в першу чергу за допомогою міграції 
границь зерен, яка приводить до утворення субізометричних або трошки видовжених 
зерен і до такої конфігурації границь останніх, які можуть зміщуватися таким чином, 
щоб звести до мінімуму свою протяжність і нейтралізувати напруження, що діють на 
границі зерен. Часто виникають зубчасті границі зерен. Останні, наприклад, звичайні 
для пластично деформованих кварцитів.  
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Рис. 3.2.42. Грануляційно-трансляційна смугастість лейкогрануліту (утворився 

по плагіограніту) звенигородського комплексу: чергування смуг 
гранульованого й полігонізованого кварцу (темно-сіре) зі смугами відносно 

слабо гранульованого плагіоклазу (світло-сіре) 
 

У полімінеральних породах грануляційна диференціація обов'язково 
супроводжується і мінеральною. Наприклад, у залізис тих кварцитів смуги подібного 
типу породжуються відокремленням у вигляді самостійних шаріів гематиту від 
кварцу, тому що цей мінерал є значно пластичніший за кварц і с творює меншій опір 
пластичній деформації, ніж останній (3.2.43). 

У деяких типів мармурів, що складаються з різних карбонатних мінералів, 
виникнення тонкої смугастос ті с тимулюється відокремленням у самостійні шари 
відносно малоплас тичних магнезіальних і залізис то-магнезіальних карбонатів та 
інших мінералів від відносно плас тичного кальциту (рис. 3.2.44).  
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Рис. 3.2.43. Вторинна (трансформована первинна), грануляційно-мінеральна 
смугастість залізистих кварцитів Кривбасу: темні – гематитові та кременисто-

гематитові шарки,  світле – кременисті шарки 
 

 
Рис. 3.2.44. Вторинна, грануляційна та частково мінеральна смугастість 

мармурів; дуже груба (ліворуч) та досконала, що підсилена трансляційними 
механізмами (праворуч) 

 
Крім зазначеного, у мономінеральних породах типу кам'яних солей та мармурів 

вторинне грануляційне розшарування підсилюється пластичною формозміною зерен. 
Зокрема, у мармурах таке поєднання, як свідчать дані експериментів Ф.Турнера і 
Л.Вейса (1963), зумовлюється наявністю у кальцита, що їх складає, декількох 
площин ромбоедра, по яких при підвищенні температури легко здійснюється 
двійникування та трансляція.  
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3.2.10. Вторинна cмугастість тонкозернистих та аморфноподібних порід 
Дещо більш специфічну смугастість, ніж розглянуту вище, отримують при 

пластичній течії такі різновиди тонкодисперсних (розмір зерен менше 0,01) порід, як 
яшми, яшмоїди, фтаніти і силіцити, а також такі аморфноподібні породи, як 
вулканічне скло, псевдотахіліти, ультрамілоніти та інші їм подібні.  

Яшми складаються з кварцу і халцедону (та заміщених цими мінералами 
радіолярій) із незначними домішками глинистого матеріалу та оксидів заліза. 
Яшмоїди, крім зазначених мінералів, містять більш значні домішки глинистого 
матеріалу, фтаніти – вуглецевис ту речовину, а силіцити – оксиди заліза. Під 
електронним мікроскопом вони мають новакулітовий або субновакулітовий 
мікрорельєф реплікових поверхонь (поверхні відколів породи, які спос терігаютьс я 
під електронним мікроскопом).  

Тектонічна смугастість у цих породах з'являється при зсувних деформаціях у 
високотемпературних умовах. Вона значною мірою зобов'язана пластичній 
деформації мікрозерен, що знаходить своє відображення у виникненні 
мікрогребенеподібних реплікових поверхонь (рис. 3.2.45).  

 

 
Рис. 3.2.45. Реплікові поверхні яшми під електронним мікроскопом:  

а – новакулітова недеформованої яшми і б – гребенеподібна сильно пластично-
деформованої яшми 

 
Подібна смугастіс ть у відзначених породах, як правило, дуже тонка, і найвищі її 

порядки спос терігаються навіть під електронним мікроскопом. У фтанітів вона, крім 
того, набуває вигляду мікросланцюватості, яку надають їй присутність  глинис тих 
або слюдистих мікровідокремлень (вторинні мікрошарки), а у силіцитів – тонкого 
перешарування гематитових та кременистих шарків. Наявність такої шаруватості у 
кременистих породах проявляється на мезорівні як тонкоплитчаста подільніс ть.  

Висока текучість яшм та яшмо-кварцитів в умовах катазони, на наш погляд, 
зумовлена тонкодисперною структурою, яка наближає їх до аморфної і надає їм 
властивості , якою володіють звичайні аморфні речовини типу штучного скла. 
Останнє, як відомо, при нагріванні поводять себе як в'язка рідина. Зокрема, при 
кімнатній температурі таке скло має в'язкість близько 1014 Пас; воно починає 
розм'якшуватися при температурах 550–650 і його в'язкість знижується до 4,5106 
Пас, а при температурі 800 воно переходить у типову в'язку рідину (при цій і вище 
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температурі воно штучно формується у певні вироби), яка має в'язкість 4103-102 

Пас. Яшми та яшмо-кварцити, звичайно, більш в'язкі речовини (~1020 Пас при 
кімнатній температурі) ніж штучне скло, але пластично деформуються вони в 
природних умовах виключно при високих температурах і незрівнянно повільніше, 
що може сприяти також їх високої текучості. 

 
3.2.11. Тектонічна мігматитова смугастість 

Тектонічною вважається та мігматитова смугастіс ть, яка утворилася при 
мігматизації на фоні течії речовини або при повторній зсувній деформації твердих 
мігматитів. У зв'язку із зазначеним така смугастість відповідно поділяється на 
синмігматичну і постмігматичну. 

 

 
Рис. 3.2.46. Синмігматична смугастість  у мігматитах бердичівського 
комплексу: світле – ізотропна неосома, темно-сіре – кристалізаційно 

розсланцьована палеосома. Український щит на Верхньому Побужжі біля с. 
Старий Острополь 

 
Синмігматична смугастість. Смугастість цього типу утворюється при спільній 

течії мігми – суспензійної чи флюїдизованої фази (неосоми) – із твердою фазою 
(палеосомою). Подібна сполученість фаз при течії, вірогідно, зумовлюється тим, що 
зсувна деформація активізує дифузійну проникність середовища й при цьому 
просторово локалізує процеси заміщення та плавлення вздовж поверхонь ковзання. У 
такій ситуації мігма тече як силікатна суспензія, а палеосома пластично 
деформується як тверде тіло за допомогою кристалізаційно-сланцюватого або 
гнейсуватого механізмів.  

Характерною особливістю смугастості даного типу є те, що неосома не несе 
орієнтованих структур (тому що вони не можуть виникнути при течії розплаву), а 
палеосома, навпаки, обов'язково супроводжується кристалізаційним 
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розсланцюванням чи тектонічним розгнейсуванням, які конформно облямовують 
контури смуг неосоми (рис. 3.2.46). Течія подібного типу супроводжується 
будинажем смужок палеосоми та формуванням складок волочіння, які прийнято 
називати плойчастими мігматитами.  

 

 
Рис. 3.2.47. Постмігматична (вторинна) смугастість мігматитів (ліва частина 

знімку), яка виникла при течії агматитів біломорської серії (Балтійський щит). 
На правій частині знімку – практично недеформовані агматити (уламки 
неправильної форми, гострокутасті), а на лівій – пластично деформовані 
(потікші) агматити (уламки розплющені та навіть пертворені у вторинні 

стрічки). Стрілкою показано напрямок течії. За К.А.Шуркіним (1984) 
 

Постмігматична (вторинна) мігматитова смугастість. Така смугас тіс ть 
утворюєтьс я за допомогою трансляційно-сланцюватого або гнейсуватого 
механізмів течії мігматитів будь-якої текс тури. Формується вона шляхом 
пос тупової зміни первинної форми тіл неосоми та палеосоми у вторинну – 
лінзоподібну, лінзоподібно-с трічкову, стрічкову (3.2.47). Для такої смугастос ті 
характерно те, що і неосома, і палеосома несуть прос торово узгоджену між собою 
сланцюватіс ть або тектонічну гнейсуватіс ть.  
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Рис. 3.2.48. Псевдомігматитова смугастість, зумовлена розлінзуванням 

кварцових та кварц-польовошпатових жил альпійського типу (світле) в 
розкліважованій масі вмісних осадових порід (середній девон в Іртиській зоні 

зім′яття) 
 

3.2.12. Псевдомігматитова смугастість 
До псевдомігматитової смугастості відноситься паралельна лінзовидність-

струмчастість, яка виникла при кліважній течії внаслідок розчленування, сплощення 
та затирання в кліважному субстраті дрібних жильних тіл альпійського типу, 
пегматитів, аплітів та інших подібних порід (рис. 3.2.48).  

Унаслідок відзначених трансформацій виникають структури паралельного 
чергування псевдонеосоми – тонких лінз жильного матеріалу, і псевдопалеосоми – 
розкліважеваних порід будь-якого складу, що містять цей матеріал. Псевдонеосома 
подібних смугастих утворень, якщо вона складена слюдистими мінералами, як 
правило, також несе набуту при зсувній деформації сланцюватіс ть. Присутність 
останньої підсилює ефект хибного сприйняття таких утворень за якіс тю мігматитів. 
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3.3. Прості дислокаційні структури 
До простих відносяться дислокаційні структури, які проявлені на мезо-, а в 

окремих випадках і на макрорівні, і характеризуються двопорядковою с труктурною 
організацією: один порядок у них завжди предс тавлено елементарними структурами 
певного одного типу, а другий відповідає тому простору (об'єму), який охоплюється 
цими елементарними с труктурами. Типовими їх представниками є структури 
перетину кліважем шаруватос ті (муліон-структури), мезорозриви, структури 
мезорозлінзування та будинажу, плойчатіс ть, кінк-банди, первинні монокліналі, а 
також деякі типи складок та крихкі розломи. 

 
3.3.1. Структури перетину кліважем шаруватості 

Серед с труктур перетину кліважем шаруватос ті виділяють: 1) фес тончастіс ть,  
2) муліон-с труктури, 3) структури мікророзлінзування, 4) псевдоконгломерати.  

Перераховані дислокаційні структури утворюються при порушенні шарів січним 
кліважем і поперечному мікрозміщенні ( іноді в супроводі поздовжнього зміщення) 
частин шарів по кліважних поверхнях, а також при нагнітанні між цими поверхнями 
пластичного матеріалу з так званих компетентних (щодо спроможності до 
кліважування) шарів у некомпетентні. Причому однією з умов виникнення таких 
структур має бути невелика потужність і різка літологічна контрастніс ть шарів.  

 

 
Рис. 3.3.1. Фестончастість (а), муліон-структури (б) та псевдоконгломерати (в) у 

розкліважованих глинистих (темне) та середньопластичних вапняковистих 
(біле) відкладах (за Є.І.Паталахою, 1970). S0 – поверхні шаруватості,  S1 – 

поверхні кліважу 
 

Фестончастість – це торочкувата, зубчаста або дрібнохвиляс та поверхня шарів,  
що узгоджена з кліважем і виражена невеличкими виступами між кожною парою 
кліважних поверхонь компетентного шару в некомпетентному (рис. 3.3.1, а, 3.3.2, а).  
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Рис. 3.3.2. Структури перетину кліважем шаруватості у фаменських 

відкладах (темне – вуглецевисті алевроліти, світле – кременисті алевроліти) 
на західному фланзі Іртиської зони зім'яття (Східний Казахстан): а – 

фестончастість, б – муліон-структури,  в – структури мікророзлінзування 
 

Муліон-структури (гребінчас тість) – системи сильно видовжених паралельних 
виступів компетентного шару між парами кліважних поверхонь у некомпетентному 
(рис. 3.3.1, б, 3.3.2, б). 

Структури мікророзлінзування – системи субпаралельних і орієнтованих під кутом 
чи нормально до шаруватості та розташованих на одному рівні розплющених між 
двома сусідніми кліважними поверхнями лінзоподібних частин некомпетентного 
шару (рис. 3.3.2, в). 

Псевдоконгломерати – серія роз'єднаних і суттєво розосереджених більш менш 
ізометричних частин некомпетентного шару, простір між котрими заповнений 
матеріалом компетентного шару (3.3.1, в).  
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Крім відзначених, із січним кліважем пов'язані деякі дислокаційні структури, до 
яких відносяться складки сколювання, ламінарної течії та ін. Але вони являють 
собою більш складні та масштабні за розмахом дислокаційні утворення і тому 
розглядаються в наступних розділах, які стосуються процесів складкоутворення.  

 
3.3.2. Структри тектонічного мезорозлінзування та будинажу 

Структури тектонічного мезорозлінзування та будинажу являють собою 
лінзоподібні утворення, які контролюються крихкими та в'язкими мезорозривами. 

 
3.3.2.1. Мезорозриви та структури тектонічного мезорозлінзування 

Мезорозриви являють собою лінійні дислокаційні структури довжиною від 
перших до сотень метрів. Вони поділяються на крихкі та в’язкі.  

Крихкі мезорозриви являють собою або одиночні поверхні ковзання, якщо їх 
довжина не перевершує перший десяток метрів, або малопотужні (товщиною не 
більше перших сантиметрів) зонки-шви, які заповнені продуктами мілонітизації 
порід. Амплітуда зміщення по таких розривах коливається в інтервалі від перших до 
десятків сантиметрів і корелюється з їх довжиною та потужніс тю. Структури такого 
тип формуються переважно в епізоні. 

В’язкі мезорозриви представляють собою лінійні зонки інтенсивного 
кліважування або тектонічного розсланцювання порід і відповідно кліважної або 
сланцюватої течії порід (рис. 3.3.3). Їх довжина також може досягати перших сотень 
метрів при потужнос ті від перших сантиметрів до десятків метрів. Подібні 
структури переважно формуються в мезозоні та катазоні. 

 

 
Рис. 3.3.3. В’язкі (сланцюваті) розриви (S/C структури за J.G.Ramsay, 2000) в 

гранодіоритах. Фото Карераса (Іспанія)  
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Тектонічне мезорозлінзування за морфологічними формами прояву та 
способами реалізації нагадує явище кліважування, тільки масштабніше за розмахом. 
Зокрема, воно зумовлюється порушенням порід розривами, довжина яких 
коливається від перших до сотень метрів. Лінзоподібні блочки, що утворюються при 
такому розчленуванні, за аналогією з мікролітонами можна називати мезолітонами. 

Структури мезорозлінзування залежно від морфологічного типу розривів, що їх 
контролюють, поділяються на крихкі та в'язкі. 

Структури крихкого мезорозлінзування. Виникнення таких с труктур зобов'язано 
крихкому сколюванню, тобто порушенню порід сколовими мезотріщинами. Такі 
мезорозриви поділяють геологічні тіла на лінзоподібні блочки з різкокутової форми 
(рис. 3.3.4, а). У внутрішніх частинах мезолітонів розвинена неінтенсивна 
мікротріщинуватість. 

Подібне мезорозлінзування не супроводжується пластичною деформацією 
мезолітонів.  

 

 
Рис. 3.3.4. Структури розлінзування крихкого (а) та в'язкого (б): 1 – крихкі 

мезорозриви, 2 – дрібна тріщинуватість у внутрішній частині мезолітонів, 3 – 
в'язкі кліважні або сланцюваті мезорозриви, 4 – відносно слабкий кліваж або 

сланцюватість у внутрішній частині мезолітонів 
 

Структури в'язкого мезорозлінзування. Розлінзування цього типу створюється 
порушенням геологічних тіл в'язкими мезорозривами. Подібне розлінзування, як 
правило, супроводжується частковою пластичною деформацією мезолітонів за рахунок 
більш грубого, ніж у відзначених зонках, кліважування або розсланцювання чи 
розгнейсування порід у внутрішній частині мезолітонів(рис. 3.3.4, б). 
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3.3.2.2. Будинаж 
Будинаж (фр. boudin – валик, ковбаса) – розчленування плоских тіл при 

стисненні-розтягу або при поздовжній зсувній течії на будини – вторинні тіла 
лінзоподібної, діжкоподібної та іншої їм подібної форми. 

Будинаж (як явище) вибірково здійснюється у відносно жорстких плоских тілах при 
спільній деформації їх із більш пластичними тілами.  

 

 
Рис. 3.3.5. Будинаж шару кварцитів із сланців віссахікон на крилі складки (за 

Е. Клоосом, 1958) 
 

Будинаж широко розвинений на крилах складок (рис. 3.3.5), у флексурах та в 
зонах в'язких розломів. Його прояв є результатом нерівномірного розподілу 
деформації стиснення-розтягу чи зсуву в гетерогенному в літологічному (та 
відповідно у в'язкісному) відношенні середовищі. Викликається перебільшенням 
межі міцнос ті або текучості тіл на окремих ділянках. При цьому, залежно від 
реологічних властивостей порід, він реалізується або за допомогою крихкого 
відриву та сколювання, або локалізованого в'язкого розтягання. Перший механізм 
призводить до прояву крихкого будинажу, а другий – до в'язкого будинажу. 

Крихкий будинаж. Такий будинаж являє собою розпад плоских тіл за допомогою 
крихкого відриву або сколювання на майже прямокутні або трапецієподібні будини 
відповідно з різкими або трохи закругленими ребрами (рис. 3.3.6, а). 
Подібний будинаж відбувається у випадках, коли жорсткість відповідних тіл значно 
(на багато порядків) перебільшує жорсткість оточуючих порід. Він притаманний 
осадовим товщам у діагенетичному стані, які містять шари відносно жорстких порід 
(вапняки, доломіти, пісковики на вапняковому та кременистому цементі та інші подібні 
їм породи) і в ідносно пластичні породи (глинисті сланці, пісковики на глинистому 
цементі тощо). Крім того, такий будинаж має місце і в метаморфічних товщах, якщо у 
сферу будинажних перетворень разом із сланцюватими або    

гнейсуватими породами потрапляють дайки та жили, які такої анізотропії не мають 
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Рис. 3.3.6. Схема крихкого будинажу відносно жорсткого шару (виділено крапом) 

за механізмом крихкого відриву (а) та сколювання (б) 
 

 
Рис. 3.3.7. Схема формування шийки будини. Густиною штрихівки відзначено 

характер зміни інтенсивності кліважування або розсланцювання в різних 
частинах будин (максимум припадає на шийку). Стрілками показано напрямок 

дії нормальних напружень розтягу, а тонкими лініями – максимальних дотичних 
напружень 

 
В'язкий будинаж. Будинаж цього типу реалізується за допомогою кліважування 

або розсланцювання шляхом утворення шийки будини (рис. 3.3.7). Поява останньої є 
наслідком локалізованої на певних ділянках плоского тіла пластичної деформації, а 
якщо точніше – високої концентрації дотичних напружень (τmax) у крайових 
частинах (біля поверхонь) тіла, з обох його боків та нормальних напружень (розтягу 
– σ1) у внутрішній частині тіла. Дотичні напруження діють по поверхнях,  
направлених з двох боків назустріч одна одній, а напруження розтягу – паралельно 
поверхням плоского тіла.  
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Рис. 3.3.8. Будинаж крихкого жильного тіла аплітоїдних гранітів у відносно 

більш пластичному, чим ці породи,  сланцювато-гнейсовому субстраті 
(метаморфізовані теригенні відклади середнього девону в Іртиській зоні 

зім′яття (Східний Казахстан) 
 

Будинаж подібного типу характерний для середовищ, у межах яких в'язкість 
гірських порід відносно низька й носить контрас тний характер (рис. 3.3.8). До таких 
середовищ, наприклад, належать верхня частина первинної епізони, у котрій осадові 
породи знаходяться на початкових стадіях діагенезу, та мезозона і катазона, у межах 
котрої в'язкість порід суттєво знижується високою температурою.  

В'язкий будинаж (як явище) носить стадійний характер, який знаходить свій вираз 
у поступовому розчленуванні плоских тіл на додаткові тіла-будини та 
розосередження останніх. Найчастіше виділяють наступні стадії: перша – поява 
шийки будини (рис. 3.3.9, а), друга – стоншення шийки (рис. 3.3.9, б), третя – розрив 
(стоншення до нульової потужності) шийки і, як результат цього – утворення 
відокремленої будини (рис. 3.3.9, в), четверта – взаємне розосередження будин на 
відстань не більше їх довжини (3.3.9, г), п'ята – розосередження будин на відстань 
значно більше їх довжини (3.3.9, д).  
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Рис. 3.3.9. Схема стадійності в'язкого будинажу жорсткого шару (він виділений 

крапом) серед інтенсивно розкліважованих оточуючих порід  (пояснення в 
тексті) 

 
Міжбудинний прос тір завжди заповнюється плас тичним матеріалом сусідніх 

шарів. Крім того, у певних випадках він виповнюється або заміщується 
гідротермальним та жильним матеріалом. Такий простір може бути представлений 
кварцом та іншими метасоматичними мінералами, пегматитами та іншими 
жильними породами. Іноді спостерігається навіть декілька фаз таких заповнень або 
заміщень, котрі можуть бути зумовлені мобілізацією речовини із вмісних порід за 
допомогою кесонного механізму. 

Для будинажу обох типів характерна регулярність, яка знаходить звій вираз у тому,  
що будини рівної потужності мають приблизно однакову довжину, тобто розміри 
будин певною мірою узгоджуються з потужністю первинних плас топодібних тіл.  
Більш менш логічне пояснення подібної регулярності дає В.В.Білоусов (1977). 
Зокрема, на наведеному поряд рисунку (рис. 3.3.10) демонструється умова, що між 
парою пластичних шарів розташовано жорсткий шар, який зазнає стиснення збоку 
цих шарів при їх пластичному розтяганні та внаслідок дії тертя. Якщо сили 
розтягання 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 
приводить до виникнення не однієї, а багатьох шийок і розривів. При цьому 
виникнення однієї шийки не буде заважати появі інших. Але відстань між окремими 
шийками не буде випадковою: вона буде визначатися співвідношенням величини сил 
розтягання на поверхні шару та спроможності до опору пластичної деформації цього 
шару. Щоб утворилася перша шийка, необхідно щоб сили розтягання, що діють у 
даному перетині шару, досягли розміру, що забезпечує подолання межі текучості на 
кожній елементарній площадці перетину. Оскільки, межа текучості, крім в'язкості,  
визначається площею перетину, а отже і потужністю шару, то має існувати певна 
критична відстань між площадками відриву або пластичного розтягання, яка кратна 
розміру діючих сил розтягання та потужності шару. 
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Рис. 3.3.10. Розтягання в'язкого шару між двома менш в'язкими при 

роздавлюванні силами, що направлені нормально до шарів (за В.В.Білоусовим, 
1977). 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 
 

При крихкому будинажі співвідношення довжини і потужнос ті коливається в 
межах від 2 до 5, а при в'язкому подібному явищі воно може досягати 10 і більших 
значень, тому що підсилюється плас тичною деформацією і самих будин. При цьому 
зміна по простяганню потужності будин автоматично супроводжується зміною їх 
довжини.  

Із будинажем пов'язані деякі специфічні с труктури, до яких відносяться: 1)  
інтербудинажні складки, 2) псевдоконгломерати та 3) тектонічний меланж. 

 

 
Рис. 3.3.11. Псевдоконгломерати, які складаються з розосереджених будин 

пісковиків (виділено точковим крапом); та інтербудинажні складки механічно 
розсланцьованих аргілітів та алевролітів (на рисунку виділено штрихами), які 
виникли при зміщенні та обертанні будин пісковиків, у флішоїдних відкладах 

таврійської світи в Криму (поблизу м. Алушта) 
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Інтербудинажні складки являють собою структури облямування будин. Найчастіше 
вони виникають при обертанні будин (рис. 3.3.11). Що ж стосується 
псевдоконгломератів та тектонічного меланжу, їх виникнення зумовлено 
відокремленням та дуже значним розосередженням будин. При цьому для 
псевдоконгломератів характерна форма будин, яка наближається до ізометричної. Поява 
останньої часто обумовлена обертанням будин при багаторазових повторних зміщеннях.  

 
3.3.3. Плойчатість 

Плойчатість – це пластичне гофрування розсланцюваних, смугастих  
метаморфічних порід чи тонкошаруватих тонкозенистих осадових порід поздовж 
накладених кліважних поверхонь, орієнтованих поперечно до цієї сланцюватос ті або 
смугастості. Морфологічно вона проявлена як чергування пакетів мікроскладок, 
шириною від перших до перших десятків сантиметрів (рис. 3.3.12). 

 

 
Рис. 3.3.12.  Плойчатість (кренуляційний кліваж за J.G.Ramsay, 2000) у 

докембрійських метаосадових породах. Південний Уельс 
 

Формування плойчатості зумовлено диференцьованими мікрозміщеннями 
поздовж січних кліважних поверхонь і вигином мікрошарів, смуг у супроводі 
волочіння та стоншення крил цих мікротіл.  

Подібні структури, як було відзначено вище, в англомовній літературі називають 
кренуляційним кліважем, а в російській – плойчатим (диз’юнктивним) кливажем. 



156 

3.3.4. Кінкбанди 
Кінкбанди (їх ще називають кінк-бандами, кінк-структурами, смугами зламу)  

являють собою зонки (смуги) ешелонованого крихкого зламу пачок пластинчастих 
тіл між двома субпаралельними поверхнями (рис. 3.3.13).  

Кінкбанди складаються з: 1) з 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 
із зовні. Характерною рисою відзначених поверхонь є те, що вони проявлені як 
тріщини тільки на рівні кожного окремого шару (чи будь-якого іншого 
пластинчас того тіла) і суцільної тріщинної зони не утворюють. Важливе й те, що 
суттєвих зсувних зміщень по цих поверхнях не фіксуються. Смуга зламу в цілому 
фактично являє собою зміщувач, що відіграє роль підкиду, скиду тощо. 

Конфігурація кінкбанд різноманітна і залежить від: 1) кута між зовнішнім крилом 
та поверхнею зламу (), тобто від того, під яким кутом поверхні зламу перетинають 
шаруватість (або смугастість, сланцюватість тощо), 2) кута падіння зовнішніх крил 
та 3) – відс танню (амплітудою, A)між зовнішніми крилами вздовж поверхонь зламу. 
Наприклад, при перетині поверхнями зламу горизонтально залягаючи шарів (чи 
інших їх еквівалентів) під гострим кутом виникають кінкбанди, що нагадують 
перекинуті шевронні складки (див. рис 3.3.12, а). У випадках, коли такі поверхні 
перетинають шари під прямим кутом, утворюється коліноподібний ус туп, що 
нагадує флексуру (див. рис. 3.3.12, б). В свою чергу, при перетині поверхнями зламу 
під гострим кутом нахилено (моноклінально) залягаючих порід формуються 
структури, що нагадую шевронні складки (див. рис. 3.3.12, в). 

 

 
Рис. 3.3.13. Варіанти кінкбанд за кутовими співвідношенням 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 
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Формування кінкбанд нерідко супроводжується деформацією внутрішнього крила 
та утворенням в ньому дрібної тріщинуватості (рис. 3.3.14).  

 

 
Рис. 3.3.14. Кінкбанди (зі слідами вигину) в ордовицьких теригенних відкладах 
(штриховкою 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 
 

Системи зближених кінкбанд утворюють гармонікоподібні каскади – своєрідні 
шовні зони. Одна із таких відносно невеликих (шириною до перших десятків метрів)  
зон досліджена в карпатському фліші біля с. Яремча (рис. 3.3.15). У її межах 
поверхні зламу перетинають по вертикалі монокліналь і породжують зчленувань 
шарів за механізмом, що показаний вище на рис. 3.3.13, в. Утворюються специфічні 
беззамкові складки, які прийнято називати шевронними або готичними. Цікаво, що 
на окремих ділянках цієї с труктури, поряд зі крихким зламом, супроводжуються 
пластичним вигином окремих, головним чином аргілітових та алевролітових, або 
дуже тонких пісковикових шарів. 



158 

 
Рис. 3.3.15. Готичні (шевронні) складки у флішових відкладах в Карпатах біля 

с. Яремча, що створені пакетом кінкбанд, який перетинає по вертикалі 
моноклінально залягаючі шари 

 
 

3.3.5. Первинні монокліналі 
Монокліналь – це форма залягання шарів, яка відзначається витриманим на певній 

площі падінням шарів під певним одним кутом. Крім того, цей термін 
використовують для позначення нахиленого залягання будь-яких плоских тіл.  

 

 
Рис. 3.3.16. Види первинних монокліналей (виділені крапом): а – блоковий, б – 

як плоске крило пологої складки, в – як плоске внутрішнє крило 
малоамплітудної флексури 
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Монокліналі за способами та механізмами формування поділяються на: 1)  
первинні та 2) вторинні. При цьому до первинних відносять ті нахилені форми 
залягання шаруватих осадових та вулканічних товщ, які утворилися безпосередньо 
при порушенні первинних форм залягання порід без суттєвого дислокаційного 
перетворення ос танніх; тоді як до вторинних відносять тектонічні утворення із  
вторинними лінійно-площинними та площинними макротекс турами, які 
утворилися при дуже інтенсивних зсувних деформаціях у зонах в'язких розломів.  

У даному розділі ми зупинимося на розгляді тільки первинних монокліналей.  
Монокліналі даного типу утворюються при шарнірних (з обертанням навколо 

певної осі) скидових чи підкидових зміщеннях по крихких ліс тричних розломах 
(цей механізм розглядається в розд. "Розломи"), а також при формуванні дуже 
великих і одночасно дуже пологих відкритих складок та малоамплітудних флексур.  
Відповідно вони предс тавлені наступними підтипами: 1) блоковим, 2) плоскими 
крилами великих пологих складок, 3) плоскими внутрішніми крилами флексур.  

Блокові монокліналі. Монокліналі цього підтипу мають плитну будову: пакети 
шарів осадових чи вулканогенних порід, що їх складають, падають без будь-яких 
внутрішніх дислокаційних ускладнень (рис. 3.3.16, а, 3.3.17), і таке падіння 
витримується на значних (до десятків та навіть сотень квадратних кілометрів)  
площах. 

 
Рис. 3.3.17. 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. 3.3.18. Фрагмент монокліналі, складеної юрськими вапняками на крилі 
пологої складки з характерною для такої ситуації помірною тріщинуватістю, 
інтенсивність котрої відповідає тектонофації ІІІ. S0 – шаруватість. Крим, на 

яйлі над Ялтою 
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Монокліналі даного типу, мабуть, належать до числа найбільш примітивних, якщо 
так можна висловитися, тектонічних утворень. Зокрема, у них дуже слабо проявлені,  
а іноді взагалі відсутні власні дислокаційні перетворення на рівні шарів чи плас тів, і 
практично без змін зберігається первинна шаруватість або інші форми внутрішньої 
стратифікації. Єдиним елементом внутрішнього порушення є дуже слабка 
тектонічна тріщинуватіс ть.  

Подібні монокліналі найбільш характерні для ділянок блоково-брилових 
дислокацій чохлів щитів платформ.  

Монокліналі, які являють собою пологі крила складок та флексур. Такі 
монокліналі мають приблизно ті ж морфологічні особливос ті внутрішньої будови,  
що і попередні (див. рис. 3.3.16 б, в). Але в них значно більше розвинена 
тектонічна тріщинуватіс ть (рис. 3.3.18). Таке зростання інтенс ивнос ті ос танньої 
пов'язане з незначним поздовжнім розтяганням та відповідним с тисненням порід 
при вигині (див. розділи нижче).  

Монокліналі подібного типу широко розвинені на плитних ділянках платформ. 
 

 
Рис. 3.3.19. Псевдомонокліналь – верхнє крило перекинутої складки з 

денудованим ядром (із кн. Г.Д.Ажгірея, 1974) 
 

Крім відзначених монокліналей, іс нують нахилені форми залягання, які за 
наведеними вище критеріями не можна віднес ти ні до первинних, ні до 
вторинних,  і які зручно називати псевдомонокліналями. До ос танніх належать 
крила великих перекинутих складок та деякі тектонічні покриви (рис. 3.3.19), які 
відрізняються від монокліналей розглянутих вище типів дуже сильною 
внутрішньою деформацією шарів.  

 
3.4. Складні дислокаційні структури 

До складних відносяться дислокаційні структури, проявлені на мезо- та макрорівні 
і які відзначаються багатопорядковою (більше ніж двопорядковою) структурною 
організацією та нерівномірним  розподілом у межах відповідного їм простору (об'єму) 
ступенів деформованості порід. До них належать флексури, складки більшості типів, 
в'язкі розломи, вторинні монокліналі, в'язкі протрузії та інші їм подібні тектонічні 
утворення.  
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Кожна складна дислокаційна структура володіє певним структурним або 
структурно-динамометаморфічним парагенезисом і внутрішньою дислокаційною 
(деформаційною) зональністю, яку можна позначити тектонофаціями (своєрідними 
деформаційними фаціями за десятибальною шкалою).  

 
3.4.1. Структурні та структурно-динамометаморфічні парагенезиси складних 

дислокаційних структур 
Структурний парагенезис (у структурній геології ще вживають термін параґенез) 

– це набір (асоціація) елементарних та простих дислокаційних структур, а також 
прямо чи непрямо пов'язаних із ними жил альпійського типу та тіл метасоматитів, 
пегматитів та інших порід, які разом займають певну частину (об'єм) геологічного 
середовища, що відповідає певній за генезисом складній дислокаційній структурі.  

Парагенезиси, які включають у себе дислокаційні структури, що супроводжуються 
синдеформаційними мінеральними змінами (динамометаморфізмом), називаєтьс я 
структурно-динамометаморфічним. 

Обов'язкова умова для виділення с труктурного чи с труктурно-
динамометаморфічного парагенезису – щоб набір відзначеного вище типу складав 
собою єдине ціле, був с тійким і повторювався в інших, подібних за походженням 
дислокаційних с труктурах. Тобто однакові с труктурні парагенезиси мають 
складати однакові за походженням дислокаційні с труктури. 

Термін структурний парагенезис походить від гр. "пара" – біля. Уявлення про 
парагенезис як такий починає свій відлік від 1849 р. після опублікування у Фрайберзі 
книги Августа Брейтгаупта "Парагенезиси мінералів". Під подібними 
парагенезисами цей дослідник розумів закономірні співзнаходження, чи асоціації 
мінералів. Його уявлення були активно сприйняті послідовниками, 
удосконалювалися, видозмінювалися і знайшли широке вживання спочатку в 
мінералогії, а згодом і в петрології та літології. Пізніше вони прийшли і в тектоніку. 
Зокрема, у 1933 р. А.Д.Херасков, а за ним Н.С.Шацький, сформулював поняття про 
осадові, осадочно-вулканогенні формації, в основу котрого було покладено 
парагенетичний принцип: "формації – це природні комплекси, співтоварис тва або 
асоціації гірських порід, окремі частини котрих тісно парагенетично пов'язані між 
собою як у часі, так і просторі".  

Цей же принцип у 60–70-х рр. був використаний науковою школою А.В.Пейве 
(ГІН, Москва) для визначення парагенезисів тектонічних с труктур, які 
генеруються горизонтальними рухами земної кори. У ті ж роки одночасно 
декількома подібними школами почав с творюватися с труктурно-парагенетичний 
аналіз, але різних напрямів і з різними завданнями. У цьому відношенні 
відзначилися школи ГІНу (Москва), ІГНу (Алма-Ата), ІФЗу (Москва), МГУ, 
ВСЕГЕІ та Інс титуту геології докембрію (С.-Петербург), ІГіГФу (Новосибірськ). 
Кожна з цих шкіл зробила свій внесок у вчення про структурні парагенезиси.  

Учення про с труктурні парагенезиси базується на уявленні, що тектонічні 
деформації (дислокаційні процеси), порушуючи первинні форми залягання 
геологічних тіл, приводять до створення якісно нових, вторинних таких форм та 
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прямо чи непрямо пов'язаних із ними магматичних і гідротермальних та 
метаморфічних новоутворень.  

Існують різні принципи виділення структурних парагенезисів. Їх вибір у першу 
чергу залежить від: концептуального сприйняття природи дислокаційних процес ів; 
методології, що використовується для визначення природи цих процесів, та задач, 
які с тавляться при вивченні дислокаційних утворень. У зв'язку з цим в одних 
випадках визначення структурних парагенезисів обмежуються виділенням, головним 
чином, морфологічних чи навіть геометричних елементів тектонічних структур, у 
других – таких саме елементів, але, з урахуванням мінеральних та мікроструктурних 
змін порід.  

Перший підхід фактично є традиційним для структурного аналізу. У сучасних 
варіантах він має тектонофізичне озброєння, активно використовує стереографічні 
моделі визначення прос торових співвідношень структурних елементів між собою та 
сил, які породжують ці елементи. Його умовно можна назвати структурно-
тектонофізичним. Він викорис товується школою стрейн-аналізу в англомовних 
країнах та рядом структурних шкіл Росії та України.  

Другий підхід є відносно молодим, який набрав чинності переважно в останні три 
десятиріччя. Він розглядає процеси формування дислокаційних с труктур з 
урахуванням речовинних перетворень субстрату, який несе ці структури. Його 
можна назвати структурно-речовинним. Одним із предс тавників цього напряму є 
тектонофаціальний аналіз, розроблений структурною школою під керівництвом 
Є.І.Паталахи, за учас ті автора даної роботи. Цей аналіз, крім відзначеного, враховує 
Р-Т умови середовищ та відповідні цим умовам реологічні умови середовищ та 
реологічні механізми прояву дислокаційних перетворень, а також якісно-кількісні 
характеристики таких перетворень за десятибальною шкалою тектонофацій. 

Склад структурних або с труктурно-динамометаморфічних парагенезисів 
визначається завданням, яке с тавляться при тектонічних дослідженнях. При цьому 
враховуються масштаби прояву тектонічних явищ. Так, наприклад, при вирішенні 
регіональних геодинамічних заач до структурних парагенезисів включають великі 
тектонічні форми типу прогинів чи піднять, розломів високих рангів, тектонічних 
покривів тощо, формацій осадових і вулканогенних порід, інтрузивних комплексів, 
генетичних та морфологічних типів складчастості. Вирішення детальніших 
геологічних задач, які стосуються геологічної будови відносно невеликих ділянок 
земної кори (рудні райони чи поля, родовища або просто перспективні у відношенні 
корисних копалин площі), диктує необхідність виділення структурних парагенезисів 
на рівні елементарних, простих і в певних випадках малих складних дислокаційних 
структур, тобто дислокаційних утворень, переважно проявлених на мікро- і 
мезорівнях. 

У зв'язку з відзначеним складові структурних та структурно-
динамометаморфічних парагенезисів поділяють на: 1) мікроструктурні елементи, 2) 
мезоструктурні та 3) макроструктурні.  

До мікроструктурних елементів відносяться ті структурні форми, яким 
відповідають: 1) тріщинуватість, 2) структури механічного мікроруйнування 
гірських порід (брекчії, катаклазити та мілоніти), 3) кліваж, 4) сланцюватіс ть усіх 
типів та гнейсуватість, 5) тектонічна мікросмугастість усіх типів та інші. Крім того, у 
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певних випадках до мікрос труктурних елементів структурних парагенезисів 
відносять дуже малі прості структурні форми типу мікробудин, мікроскладочок, 
птигиматитів тощо.  

До цієї групи мезоструктурних елементи відносяться прості та деякі малі складні 
дислокаційні с труктури та малі тіла магматичних, метасоматичних та інших порід, 
розміри яких перевершують перші сантиметри і досягають перших сотень метрів. 
Зокрема, до них належать: 1) крихкі та в'язкі мезорозриви, 2) структури 
розлінзування та будинажу, 3) малі складки, 4)  структури перетину кліважем 
шаруватості, 5) жили альпійського типу і птигматитові складки, 5) кінкбанди, 
6) плойчастість, 7) жили та ореоли метасоматитів, пов'язані з тріщинною, кліважною 
та іншою подібною тектонікою, 8) малі тіла субвулканічних, інтрузивних та інших 
порід, які заліковують тріщини та інші малі ослаблені структури. 

До числа макроструктурих елементів включають великі, проявлені на макрорівні,  
прості та складні дислокаційні структури, а також пов'язані з ними та відповідні за 
розмірами осадові, магматичні, метаморфічні та інші тіла. Такі макроелементи, 
звичайно, зчитуються з геологічних карт відповідного масштабу.  

Предметом структурної геології є структурні та структурно-динамометаморфічні 
парагенезиси, які складаються з мікро- та мезоструктурних елементів. 

 
3.4.2. Тектонофації складних дислокаційних структур 

У попередніх розділах ми тією чи іншою мірою торкалися якісних та кількісних 
характеристик інтенсивності прояву тріщинуватості, структур механічного 
руйнування, кліважування, розсланцювання, будинажу, використовуючи значення 
кількості тріщин чи кліважних поверхонь на одиницю довжини, розмірів та форми 
блочків або тектонокластів та товщини і габітусу мікролітонів, співвідношення довгої 
й короткої осей (а:с) пластично деформованих оолітів та інших круглих мікротіл, 
відстані між будинами тощо. Подібні принципи визначення ступенів деформованості 
вживаються і для кількісної характеристики складних дислокаційних структур, але 
вже з урахуванням суми якісно-кількісних характеристик усіх складових структурного 
парагенезису. У цьому відношенні існують розробки про структурні обстановки, 
домени, структурно-породні чи структурно-речовинні комплекси, структурні 
малюнки, тектонофації тощо.  

Із цих розробок універсальний характер носить метод тектонофацій. Поняття 
про тектонофації, як уже відзначалося в попередніх розділах, є складовою частиною 
тектонофаціального.  

Тектонофації – це своєрідні деформаційні (дислокаційні) фації, які за сумою 
структурних та речовинних ознак відображають ступені – бали за десятибальною 
шкалою – деформаційних перетворень гірських порід, з урахуванням Р-Т умов та 
реологічних властивостей середовища, в якому відбувався дислокаційний процес, а 
також реологічних механізмів, за допомогою якого цей процес реалізувався.  

Для позначення ступенів деформаційних перетворень гірських порід прийнята 
десятибальна шкала тектонофацій. Кожний бал цієї шкали позначається римською 
цифрою за зразком – тектонофація І, ІІ, ІІІ ... Х. При цьому тектонофація І означає 
початкові, дуже слабкі дислокаційні перетворення, а фація Х – максимально можливі 
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для даної структурно-реологічної обстановки такі перетворення. Усі інші 
тектонофації, починаючи з ІІ та закінчуючи ІХ, характеризують проміжні ступені 
таких перетворень. Можна відзначити, що тектонофація І відповідають надзвичайно 
слабкі деформації порід, які практично не позначаються на їх текс турі й структурі, а 
тектонофації Х – деформації, які приводять до утворення нової петрографічної 
якості. Наприклад, у тектонофаціях VІІІ–Х абсолютна більшість гірських порід 
перетворюються в тектоніти того чи іншого (залежно від Р-Т умов) типу. Так само 
змінюються і форми залягання геологічних тіл. Так, у тектонофації І кут вторинного 
їх падіння не перевищує 10, тоді як у тектонофації Х усі первинні форми залягання 
перетворюються у вторинну монокліналь, кут падіння котрої може відрізнятися від 
первинного навіть на 180.  

Тектонофації утворюють ряди – с труктурну зональність, яка фіксує зміну 
ступенів деформованості порід по латералі. Подібною зональніс тю. завжди мають 
флексури, складки, в'язкі розломи та інші складні дислокаційні утворення. У цих 
структурах с инхронно з і збільшенням кута падіння шарів відбувається зрос тання 
інтенсивнос ті тріщинуватості або кліважування порід, а при певних значних кутах 
падіння шарів з'являються структури дез інтеграції деяких шарів і навіть порід.  

Для практичного визначення балу тектонофацій Є.І.Паталахою з співавторами 
(О.І.Лукієнко, А.В.Смирнов В.А.Дербеньов, В.В.Коробкін та ін.) у 1978–1991 рр. 
була розроблена шкала тектонофацій (табл. 3.4.1 ), яка включає в себе широкий 
набір якісних та кількісних ознак ступенів дислокаційних перетворень гірських 
порід. Теоретичною базою цій шкалі служить модель еліпсоїда обертання, яка 
демонструє зміну геометричних параметрів геологічних тіл по основних 
структурних координатах (довжини по осі а та b, ширини по осі с та ін.) залежно від 
значення кута зсуву (). Докладніше особливості цієї моделі та можливості її 
використання для визначення ступенів деформованос ті геологічних тіл розглянуто в 
розд. "Загальні уявлення про природні деформації".  

Тут же відзначимо, що кожному балу тектонофації відповідає 10-тиградусний 
інтервал кута зсуву (див. табл. 3.4.1 ). Зокрема, тектонофації І відповідає інтервал 
кута зсуву 0 – 10°, тектонофації ІІ – 11 – 20° і т. д. Крім того, тектонофаціям ІХ та  
Х, як виключення, відповідають інтервали 81 – 85° та 96 – 90° відповідно. Для 
кожного такого десятиградусного інтервалу розраховано компоненти зсувної 
деформації по трьох основних осях: а, b та  с, а також ступені розтягання-
стиснення (деформації в цілому) за відношенням а:с.  

Додатково того, у шкалу тектонофацій введено цілий ряд структурних та 
структурно-петрологічних ознак ступенів деформованості порід, узгоджених з 
відповідними значеннями кута зсуву. При цьому враховувалося, що на реальних 
геологічних об'єктах величині кута зсуву відповідає кут між шарами та осьовою 
поверхнею складки та шарами і медіанною поверхнею флексури (чи розломом-
зміщувачем, що її контролює).  
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Таблиця 3.4.1.Шкала тектонофацій  (за Є.І.Паталахою, з доповненнями) 
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Приклади визначення тектонофацій. Для того щоб уявлення про 
тектонофації с тало більш предметним, розглянемо декілька прикладів визначення 
балів тектонофацій на основі викорис тання приведеної вище шкали.  

Приклад 1. Розвинена тріщинуватість; розмір блочків, на які ця тріщинуватість 
поділяє породи, в середньому становить 60 см; породи не несуть ніяких 
динамометаморфічних змін; фіксуються фрагменти крупної складки, падіння шарів 
на крилі якої становить 30. Такий парагенезис, за відзначеними кількісними 
характеристиками, відповідає тектонофації ІІІ епізони.  

Приклад 2. Породи інтенсивно розкліважовані, і при цьому товщина мікролітонів 
становить 2 см, та метаморфізовані в умовах зеленосланцьовій фації (мають 
лінзовидно-смугасту текстуру і за складом наближаються до хлорит-серицит-альбіт-
кварцевих сланців); кліваж перетинає шаруватість під кутом 20; проявлений 
будинаж і будини при цьому відокремлені одна від одної на відстань більше їх 
довжини. Такий парагенезис відповідає тектонофації VІІІ мезозони. 



166 

Приклад 3. Породи кристалізаційно розсланцьовані і склад їх відповідає 
біотитовим гнейсам; зерна кварцу сильно пластично деформовані і ця деформація 
характеризується відношенням а:с=15; серед гнейсів присутні лінзи кременис тих 
порід, які обтікаються сланцюватістю. Такий парагенезис і с труктурні ознаки 
ступенів реформованості відповідають тектонофації VIII катазони.  

Приклад 4. Тектонічно розгнейсовані біотит-роговообманкові крупнозернисті 
граніти; пластична деформація зерен кварцу та ксенолітів у цих породах 
характеризується відношенням а:с=3. Тектонічне розгнейсування свідчить, що 
деформації відбувалися за допомогою гнейсуватої течії, характерної для структурно-
реологічної обстановки катазони, а відзначене відношення відповідає тектонофації V 
катазони. 

 
3.4.3. Флексури 

Флексурою (назва походить від англ. flexura – вигин) називають коліноподібні 
вигини шарів чи будь-яких інших пластинчас тих тіл. Такі структури, на відміну від 
кінкбанд, є похідними плас тичного поперечного вигину шарів.  

Складаються флексури із двох колін (2 на рис 3.4.1) – різких або плавних вигинів, 
та внутрішнього крила (3 на рис 3.4.1) – місця найбільшого вигину шарів між 
колінами. За це флексури іноді називають однокрилами складками. 

 

 
Рис. 3.4.1. Флексура та її геометричні частини і елементи (пояснення в тексті) 

 
Крім відзначених елементів, пропонується вділяти медіанну поверхню флексури (4-

4 на рис 3.4.1) – умовну площину, яка поділяє внутрішнє крило та флексуру в цілому 
на дві віддзеркалені, але повернуті одна відносно другої на 180, частини. У флексур, 
які контролюються розломом, ця поверхня співпадає з і зміщувачем, а у 
безрозломних подібних структурах вона умовно проходиться через місце 
найбільшого вигину (і взагалі найбільшої деформованості) шарів у внутрішньому 
крилі.  
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Ті частини первинних форм залягання порід (або первинної монокліналі), які із  
зовні безпосередньо притикаються до колін, називають зовнішніми крилами 
флексури (1 на рис 3.4.1). При цьому виділяють підняте й опущене таке крило. 
Перше знаходиться гіпсометрично вище другого. Відс тань між цими крилами по 
вертикалі називають амплітудою флексури (Аф ). 

 

 
Рис. 3.4.2. Типи флексур: а – пряма, б – нахилена. Пунктирною лінією показана 

медіанна поверхня. Аф – амплітуда флексури 
 

Флексури поділяються на вертикальні та горизонтальні. До перших належать ті,  
які сформувалися за рахунок переміщення зовнішніх крил по вертикалі. Такі крила 
залягають горизонтально або нахилено. У свою чергу до горизонтальних відносятьс я 
флексури, які утворилися за рахунок вигину крутопадаючих шарів при 
горизонтальному зміщенні зовнішніх крил. Такі крила падають вертикально.  

Окрім того, серед вертикальних флексур за нахилом медіанної поверхні виділяють 
прямі і нахилені (рис. 3.4.2). У прямих флексур медіанна поверхня (або присутній на 
її місці розлом-зміщувач) орієнтована вертикально, а у нахилених – під кутом до 
горизонту.  

Формування флексур тісно пов'язане з блоковими зміщеннями у фундаменті. Вони 
часто є прямим продовженням у чохлі над фундаментом розломів-скидів чи -врізів 
(рис.3.4.3).  

Треба зауважити, що нахилені флексури, які ускладнені розломами-підкидами та 
насувами, прийнято називати прирозломними складками (див. наступний розділ). 

Флексури в абсолютній більшості випадків формуються в первинній епізоні (у 
чохлах осадових порід, що знаходяться у діагенетичному та катагенетичному стані) 
за допомогою пластичного або крихко-пластичного вигину.  

Пластичний вигин реалізується без суттєвого руйнування шарів шляхом їх 
ковзання по поверхнях паралельних шаруватості. Пластичність у даному випадку 
зумовлюється відокремленням шарів (порушенням між ними зв'язків) та поділом 
шарів на дуже тонкі (до перших міліметрів і менше) мікролітони та 
мікроплас тиночки, поява яких різко знижує межу текучос ті геологічного тіла в 
цілому. Найбільш ефективно такий вигин проявляється у глинис тих та 
глинистовмісних осадових породах. Час то такий вигин підсилюється в'язким 
будинажем.  
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Рис. 3.4.3. Флексура мезо-кайнозойських та пермських відкладів, яка 

відображує зміщення по крутому скиду в кристалічному фундаменті. Профіль 
через долину річки Рейна біля Базеля (за А.Геймом, із кн. Г.Д.Ажгірея, 1966). 1 – 
алювіальні тераси, 2 – кайнозой, 3 – юра, 4 – верхній тріас,  5 – середній тріас, 6 – 

ангідрит, гіпс, 7 – нижній тріас, 8 – перм, 9 – породи кристалічного фундаменту 
 
На ефективність пластичного вигину в розглянутих ситуаціях впливають ступені 

первинної розшарованості товщ та потужніс ть шарів. Результативність такого 
вигину найбільша в тонко розшарованих товщах і навпаки найменша у 
грубошаруватих товщах.  

Плас тичний вигин іноді реалізується навіть у такому класичному пружному 
середовищі як вторинна епізона, якщо у сферу дії вигину потрапляють породи, що 
уже несуть структурну анізотропію типу інтенсивного кліважу або сланцюватос ті. 
Але в такому випадку деформуються не шари, а кліважні мікролітони або 
сланцюваті мікроплас тинки.  

Крихко-пластичним вигин здійснюється за допомогою одного з механізмів 
пластичної течії гірських порід за участі крихкого руйнування. Вигин подібного 
типу відбувається тільки в середовищах, наближених до пружного, у яких текучіс ть 
порід не достатня, щоб самостійно забезпечити плас тичну деформацію. До таких 
середовищ відноситься ті частини первинної епізони, у межах яких осадові породи 
знаходяться в катагенетичному та метагенетичному стані.  

Крихко-пластичний вигин шарів в осадових породах забезпечується: 
1) міжшаровим ковзанням, 2) порушенням шарів як мінімум трьома ортогональними 
системами тріщин, 3) літологічно вибірковим пошаровим крихким кліважуванням, 
4) крихким будинажем. 
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Міжшарове ковзання проявляється в будь-якій ситуації і реалізується як 
поздовжнє зміщенням-ковзання шарів по поверхнях нашарування (рис. 3.4.4). Дія 
цього механізму тим ефективніша, чим тонше шаруватість, тобто чим більше 
кількість поверхонь розділу шарів. При дуже значних деформаціях вигину поверхні 
ковзання з'являються й у внутрішніх частинах шарів, використовуючи для цього всі 
неоднорідності останніх. Траєкторія цих поверхонь має параболічну форму, 
кривизна котрої керується радіусом вигину.  

 

 
Рис. 3.4.4. Структури міжшарового і внутрішньошарового ковзання (тріщини R1 

та пошаровий крихкий кліваж) – як наслідок крихко-в'язкого вигину – у 
фаменських червоноколірних пісковиках на внутрішньому крилі Чокпарської 

флексури в Південному Казахстані (фрагмент цієї структури приведений нижче 
на рис. 3.4.7): а – відносно грубі при пологому падінні порід (тектонофація ІІІ), б – 

інтенсивні, які виражені розвитком кліважеподібних тріщин R1 та 
розлінзуванням шарів пісковиків, при крутому падінні порід (тектонофація VII) 

 
Тріщинуватіс ть при крихко-в'язкому вигині представлена нас тупними 

системами: 1)поздовжньою (концентричною) – R1, 2)нормально-поперечною 
(радіальною) – R2 та 3)нормально-повздовжньою – R3, які разом утворюють майже 
прямокутну сис тему тріщин, котра поділяє породи на призмоподібні блочки-
сегменти (рис. 3.4.5, 3.4.6). Поряд із цими трьома сис темами, іноді розвинена 
діагональна.  

Тріщини першої системи орієнтуються паралельно поверхням нашарування і 
мають сколову природу, відіграючи роль додаткових поверхонь ковзання шарів. 
Тріщини другої системи, являють собою поперечні відриви. Тріщини третьої 
системи орієнтуються нормально до поверхонь нашарування і найчастіше мають 
сколову природу. Усі три (або чотири, якщо ще розвинена діагональна) системи 
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тріщин забезпечують сегментацію параболічної поверхні та деяке обертання 
утворених ними блочків-сегментів до положення, яке диктується орієнтуванням 
генеральної поверхні вигину. При цьому інтенсивність тріщинуватос ті і відповідно 
сегментації зростає синхронно зі збільшенням кута падіння шарів. Крім того, таке 
збільшення інтенсивності носить вибірково літологічний характер. Зокрема, в рівних 
умовах тріщинуватість у шарах дрібнозернистих порід завжди на декілька порядків 
інтенсивніша, ніж у шарах грубозернистих порід.  

 

 
Рис. 3.4.5. Схема орієнтування тріщин відносно поверхні нашарування (ІІ), 

нахиленої під кутом  , при крихко-пластичному вигині (пояснення в тексті). І – 
первинне положення поверхні нашарування 

 
Крихке кліважування реалізується як розвиток дуже інтенсивної мікротріщинуватості 

по трьох відзначених напрямках. Воно має місце, головним чином, у відносно 
пластичних породах типу алевролітів, аргілітів, пелітоморфних вапняків. Таке 
кліважування поділяє породи на мікролітони олівцевого, призматичного та іншого 
подібного габітусу. Воно діє в тісному зв'язку з міжшаровим ковзанням. Його питома 
участь зменшується при зростанні ступенів літіфікації цих порід.  

Крихкий будинаж включаються у забезпечення крихко-пластичного вигину 
переважно на тих ділянках флексур, де падіння шарів перевищує 40-50. Але цей 
кут, залежно від літологічного складу товщ, стану літогенетичних перетворень 
осадових порід та деяких інших факторів, може бути і менше чи навпаки більше.  

1. Флексури в дислокаційному відношенні завжди структурно зональні. Зокрема, 
ступені порушення первинних форм залягання та дислокаційних перетворень порід у 
них пос тупово зростають у напрямку від зовнішніх крил до медіанної поверхні. 
Зональніс ть подібного типу чудово описується десятибальною шкалою 
тектонофацій. Так, тектонофації відносно найнижчих балів маркують зовнішні 
крила, а найвищих балів – внутрішнє крило (рис. 3.4.7). У відзначеному напрямку 
збільшуються кути падіння шарів та синхронно з цим збільшенням зменшується їх 
потужність і зростає інтенсивність тріщинуватос ті та кліважування. При кутах, 
рівних приблизно 50-60 (у жорстких породах навіть при менших кутах), з'являєтьс я 
будинаж, а при падіннях 70-80 розвинені брекчування та катаклаз, а в деяких 
випадках навіть мілонітизація (та відповідно шов крихкого розлому –R).  
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Рис. 3.4.6. Фрагменти внутрішніх крил флексур, які демонструють крихко-
пластичний вигин шарів крейдяних флішових відкладів у середній течії р.  
Латориця (Карпати). На правому знімку – типовий літологічно вибірковий  

пошаровий крихкий кліваж в алевролітах (3) і аргілітах (4) та тріщинуватість 
відносно інтенсивна в алевропісковиках (2) та груба в пісковиках (1). На лівому 

знімку – типова для подібної ситуації тріщинуватість по трьох взаємно 
перпендикулярних напрямках у пісковиках (1), яка поділяє ці породи на 
призматичні блочки. Чітко видно, що дуже добре розвинена поздовжня 

(концентрична) тріщинуватість, яка підсилюється біля розкліважеваного 
прошарку алевроліту (2) 

 

 
Рис. 3.4.7. Ліва половина майже класичної Чокпарської флексури в Південному 

Казахстані, яка маркується тектонофаціями від ІІ до Х (вони показані на 
графіку. 1 – сучасний делювій, 2-3 – фаменські червоноколірні відклади (2 – 
алевроліти, 3 – пісковики), 4 – мілонітовий шов крихкого розлому (R), який 

співпадає з медіанною поверхнею 
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Структурні парагенезиси флексур. При крихко-пластичному вигині такі 
парагенезиси складаються з: 1) крихких тріщин трьох або чотирьох систем, 
2) пошарового (концентричного) крихкого кліважу в шарах тонкоуламкових 
осадових порід, 3) структур крихкого будинажу на внутрішньому крилі. При 
пластичному вигині у складі парагенезисів присутні: 1) тектонічна сланцюватіс ть 
одного певного типу, 2) структури в'язкого будинажу на внутрішньому крилі. 

 
3.4.4. Складки 

Складками називаються структурні форми будь-яких порядків, обмежені 
плавними хвилеподібними або сферичними поверхнями.  

Складки можуть бути одиночні та сполучені. Перші являють собою окремі,  
ізольовані від інших, хвилеподібні вигини у вигляді сферичних виступів чи гребенів, 
або навпаки, різко прогнутих донизу ділянок, а другі – каскади вигинів, у межах 
яких кожні дві сусідні складки мають спільне крило.  

 

 
Рис. 3.4.8. Складки: а – антикліналь, б – синкліналь 

 
Складки поділяються на антиклінальні та синклінальні (рис. 3.4.8). У перших 

вершина вигину (опуклість) направлена доверху, і центральна частина (ядро) 
складена більш древніми породами, ніж крила, а в других така ж вершина 
направлена донизу, і ядро складено більш молодими породами, ніж крила. 

 
3.4.4.1. Геометричні елементи та параметри складок 

Кожна складка утворює певну геометричну фігуру, яка складається з відзначених 
нижче геометричних елементів (частин) і характеризується певними кутовими та 
лінійними параметрами в певній системі координат.  

 

 
Рис. 3.4.9. Найважливіші частини складок (пояснення нижче в тексті) 

 
Замок складки (1-2, 3-4, 5-6, 7-8 на рис. 3.4.9 та 3 на рис. 3.4.10) – місце перегину 

шарів.  
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Крило складки (2-3, 4-5, 6-7 на рис. 3.4.9 та 4 на рис. 3.4.10) – відносно рівна,  
плоска частина складки. 

Шарнір складки (1 на рис. 3.4.10) – лінія, яка з'єднує точки перегину поверхні 
шару по простяганню складки. Його просторове положення визначається азимутом 
простягання, а також азимутом та кутом занурення або підняття. Він, залежно від 
форми складки по простяганню, може бути і прямою, і кривою як у плані, так і по 
падінню. Зміна падіння шарніра по прос тяганню називається ундуляцією. 

 
Рис. 3.4.10. Геометричні елементи та структурні координати складок  

(пояснення в тексті) 
 

Осьова поверхня складки (5 на рис. 3.4.10) – поверхня, яка проходить через  
шарнір (а точніше через шарніри всього пакета складок) і поділяє складку (і весь 
пакет складок) на дві більш менш рівні частини. Така поверхня певною мірою 
відповідає площині симетрії кожної окремої, у рамках відзначеного пакета, складки. 
Але в такому пакеті вона може мати хвиляс ту форму. 

Вісь складки – лінія перетину осьовою поверхнею горизонтальної площини, на 
яку проектується зображення складки. На спеціальних, структурних картах ця віс ь 
зображується у вигляді с товщеної лінії (антиклінальні складки) або двох 
паралельних тонких ліній (синклінальні складки), які виклинюються або сходяться 
при замиканні (закінченні) складки. 

Медіанна лінія складки (2 на рис. 3.4.10) – лінія, яка паралельна шарніру і поділяє 
спільне для двох суміжних складок крило наполовину. 

Кут між крилами складки (  на рис. 3.4.9) – той, що утворюється крилами при 
уявному продовженні їх до перетину.  

Осі координат складки (а, b, с) – прямокутна система координат, у складі якої вісь 
b паралельна шарніру (і збігається з ним), вісь а лежить на осьовій поверхні й 
перпендикулярна до осі b, а вісь с – перпендикуляр до осьової поверхні складки. У 
такій системі координат осьова поверхня являє собою площину аb (див. рис. 3.4.10). 
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Відзначені осі мають певний кінематичний зміс т. Зокрема, вісь а відповідає 
напрямку найбільшого видовження (рос ту, руху) складки при стисненні, а вісь с 
навпаки – напрямку максимального стиснення складки. Що ж стосується осі b , то 
вважається, що вона є віссю постійною деформації. За це її ще називають віссю 
обертання. Але досвід вивчення складок рухомих поясів свідчить про те, що в 
певних випадках по цій ос і також відбувається видовження складок, яке в деяких 
випадках може досягати значних та навіть більших значень, ніж по осі а.  

Параметри складок характеризується довжиною (по осі b), шириною (по осі с) та 
висотою (по осі а). Довжина складки визначається довжиною шарніра. А от щодо 
визначення ширини і висоти – однозначності немає. Наприклад, у системі 
сполучених складок типу антикліналь-синкліналь таку ширину можна заміряти як за 
відстанню між шарнірами, так і за відстанню між шарніром і медіанною лінією цих 
складок. Що ж стосується висоти складок, то в поодиноких їх різновидах висота 
визначається відстанню від підошви до шарніра, а в суміжних складках – відстанню 
від шарніра до площини, яка утворюється медіанними лініями. Ширина і довжина 
складки разом визначають розмах складки.  

 
3.4.4.2. Геометричні типи складок 

Геометричні типи складок визначаються за: 1) нахилом осьової поверхні й крил,  
2) формою (конфігурацією) у поперечному (ас) перетині, 3) ступенями с тиснення, 
4) характером зміни потужності шарів на крилах і замку, 5) формою в плані. 

Типи складок за нахилом осьової поверхні та крил. За цими ознаками 
виділяються наступні типи складок: 1) прямі, 2) нахилені, 3) перекинуті, 4) лежачі. 

Прямі (вертикальні, симетричні) складки (рис. 3.4.11, а) характеризуються 
вертикальним положенням осьової поверхні та падінням крил під однаковими 
кутами в різні від цієї поверхні боки. 

Нахилені (косі, асиметричні) складки (рис. 3.4.11, б) мають нахилену під кутом 
менше 90, але не більше 45, осьову поверхню, і падіння крил під різними кутами 
й до того ж у різні боки відносно осьової поверхні.  

 

 
Рис. 3.4.11. Типи складок за нахилом осьової поверхні та падінням крил 

(пояснення поряд у тексті) 
 

Перекинуті складки (рис. 3.4.11, в) також, як і попередні, асиметричні. Але кути 
падіння осьової поверхні в них менше 45 і більше 0. Крила в таких складках 
падають під різними кутами, але обов'язково в той же бік, що й осьова поверхня.  

Лежачі складки (рис. 3.4.11, г) відзначаються субгоризонтальним положенням 
осьової поверхні та крил. 
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Типи складок за формою замка. Замок у складках може бути круглим, дещо 
витягнутим чи майже гострокутним або навпаки плоским. Таких варіацій іс нує 
більше, ніж дос татньо. Тому за формою замка можна ідентифікувати велику 
кількіс ть складок. Але в числі останніх найчас тіше виділяють нас тупні типи: 
1) округлі, 2) арочні, 3) шевронні, 4) кілеподібні, 5) коробчас ті, 6) віялоподібні, 
7) кумулятивні, 8) неправильні.  

 

 
Рис. 3.4.12. Типи складок за формою замка (пояснення в тексті) 

 
До округлих складок (рис. 3.4.12, а) належать хвилясті форми, у яких крила та 

замок разом утворюють майже плавну дугу.  
Арочні складки (рис.3.4.12, б) також мають округлий замок, але від попередніх 

складок відрізняються тим, що замок поступово переходить у прямі крила.  
Шевронні (гармонікоподібні, беззамкові) складки (рис.3.4.12, в) являють собою 

пару нахилених у різні боки плоских крил, котрі поєднуються майже ледве помітним 
замком або місцем зламу шарів, яке збігається з тріщиною. 

Кілеподібні складки (рис. 3.4.12, г) характеризуються сплощеним, дзьобоподібним 
замком. 

Коробчасті складки (рис. 3.4.12, д) мають майже плоский замок та прямі крила і 
нагадують скриньку, стіл, стілець та інші подібні за формою фігури. 

Віялоподібні складки (рис. 3.4.12, е) характеризуються сплощеним або круглим 
замком і падінням крил назустріч один одному, що в цілому нагадує -подібну 
фігуру. 

Кумулятивні складки (рис. 3.4.12, є) відзначаються прорізанням уздовж осьової 
поверхні окремих складок замками сусідніх складок.  

Неправильні (дисгармонійні) складки (рис. 3.4.12, ж) не мають скільки-небудь 
оформленої геометричної форми. 
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Рис. 3.4.13. Циліндричні (ліворуч), конічні (у центрі) та сферичні (праворуч) 

складки. Пунктирними лініями показано можливі положення, які може зайняти 
шарнір при умовному переміщенні 

 
Крім відзначених геометричних типів, деякі дослідники виділяють циліндричні, 

конічні та сферичні (рис. 3.4.13), тобто геометрично ідеалізовані типи складок . 
Перші два типи складок відповідають фігурам, що створюються при уявному 
переміщенні шарніра (b) паралельно самому собі, або обертання його відносно 
певної точки. При цьому циліндричній складці відповідає фігура, яка нагадує 
круговий або еліптичний циліндр. У свою чергу конічній складці відповідає фігура, 
яка утворюється при обертанні лінії, один кінець котрої закріплений у точці о. 
Нарешті, сферична складка являє собою частину сфери, яка не має шарніра та 
осьової поверхні, тобто є фігурою осьової та центральної симетрії.  

У геологічних середовищах циліндричним складкам певною мірою відповідають 
лінійні складки, або ті частини цих складок, у яких шарнір по простяганню не 
змінює свого падіння. При зануренні та здиманні шарніра, тобто на ділянках 
замикання, складки набувають вигляду конічних. Сферичні складки при переході до 
видовжених (еліпсоподібних) сфер також набувають вигляду конічних, що 
відповідають брахіформним. 

Типи складок за ступенями стиснення. Стиснення складок визначається за 
кутами між крилами складок. За цією ознакою складки поділяються на нас тупні 
типи: 1) пологі – від 180 до 120, 2) відкриті – від 120 до 70, 3) закриті – від 70 до 
30, 4) стиснені – від 30 до 0, 5) ізоклінальні – ~0.  

Типи складок за характером зміни потужності шарів на крилах і замку. 
Потужніс ть шарів залежно від механізму формування складки може бути незмінною 
по всьому периметру цієї с труктури, або навпаки, збільшуватися чи зменшуватися в 
замку або на крилах. У зв'язку з цим виділяють наступні типи складок: 1) 
концентричні, 2) подібні, 3) діапірові та 4) неправильні.  

 

 
Рис. 3.4.14 Типи складок за характером зміни потужності по периметру: а – 

концентричні б – подібні, в – діапірові, г – неправильні 
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Концентричні складки характеризується тим, що потужність кожного шару, яка 
вимірюється по нормалі  до його поверхні, у них майже постійна по всьому 
периметру складки (рис 3.4.14, а).  

Радіус вигину шарів у концентричних складок максимальний у зовнішньому шарі 
й поступово зменшується в кожному наступному внутрішньому шарі й рано чи пізно 
досягає нуля. Тому такі складки не мають суттєвого розповсюдження по вертикалі. 
Більше того, вони – утворення надзвичайно рідкісні. Тому їх прояв є явищем 
швидше унікальним, ніж загальним. До цього типу складок належать хвилясті 
форми, виникнення котрих тісно пов'язано із седиментацією (конседиментаційні) та 
деякими явищами, які супроводжують діагенез. Певною мірою до складок цього 
типу за морфологією наближаються пологі та відкриті складки.  

Подібними називаються складки, в яких усі зігнуті поверхні можуть бути суміщені 
паралельним переносом уздовж осьових поверхонь (рис. 3.4.14, б). 

Відзначена здібніс ть зумовлюється тим, що потужність шарів на крилах завжди 
менша, ніж у замку. Утворення складок даного типу, на відміну від концентричних, 
не лімітується потужністю шарів. Тому ними може бути заповнений будь-який 
простір. Цей тип складок є одним із найбільш поширених у тектонічних структурах. 
Ним складено більшість складчастих зон рухомих поясів. 

Діапірові складки (перфоскладки) являють собою структури примусового 
обволікання діапірових тіл (плас тичних мас, які переміщуються за вертикаллю) 
шарами вмісних порід (рис. 3.4.13, в). Потужніс ть шарів у цих складках 
зменшується біля с тінок відзначеного тіла і над ним. Більше того, для складок 
даного типу характерно зменшення ( іноді й повне виклинювання) потужнос ті 
шарів у замку (у даному випадку його називають склепінням) порівняно з 
крилами. Причому по вертикалі, за мірою віддалення від відзначеного діапірового 
тіла поступово зменшується кривизна складок і нормалізується потужність.  

Неправильні (дисгармонійні) складки відзначаються довільним розподілом 
потужнос ті шарів як на крилах, так і в  замку (рис.3.4.14, г). Утворення таких 
складок пов'язано з в'язкою течією порід і викликається перетіканням матеріалу з 
однієї час тини складки в іншу (найчас тіше з крил у замок). Складки даного типу, на 
відміну від попередніх, мають будь-яку довільну форму і завжди ускладнені 
роздувами та пережимами.  

 

 
Рис. 3.4.15. Типи складок за формою в плані: а – лінійні, б – брахіформні, в – 

куполоподібні 
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Типи складок за формою в плані. Говорячи про форму складок у плані, ми 

маємо на уваз і зображення цієї складки на горизонтальній площині (плані, карті) . 
Така форма може бути наближеною до кругової, овоїдоподібної,  еліпсоподібної, 
лінзоподібної та навіть стрічкоподібної.  

За співвідношенням довжини (b) до ширини (c) складки поділяють на: 1) лінійні 
(b:c3), 2) брахіформні (b:c3) та 3) куполоподібні (b:c=~1). 

Лінійні складки мають витягнуту, а в деяких випадках навіть наближену до 
стрічкової, форму (рис. 3.4.15, а). Вони представлені закритими, стисненими та 
ізоклінальними типами. Замикання їх по простяганню зумовлено ундуляцією 
(зануренням або підняттям) шарніра. При цьому замикання складок, яке викликане 
зануренням шарніра, називається периклінальним, а подібне замикання, що 
викликано підняттям шарніра, називається центриклінальним. Периклінально 
замикаються антиклінальні складки, а центриклінально – синклінальні. Ділянки 
відповідного замикання складок називаються центрикліналями або перикліналями. 

Складки даного типу в плані можуть бути прямими (шарнір у плані утворює пряму 
лінію) та дугоподібними (відповідну форму має і шарнір). Крім того, у певних 
випадках унаслідок ундуляції шарнірів їх зображення на геологічній карті набуває 
ланцюжкового вигляду. 

Брахіформні складки (їх ще називають брахіскладками та германотипними 
складками) належать до числа пологих і відкритих, крила котрих фактично являють 
собою малоамплітудні флексури, що замкнуті в плані у вигляді овоїдо- чи 
еліпсоподібних та інших наближених до них сферичних фігур, а ядро фактично 
являє собою релікти первинних форм залягання або первинної монокліналі (рис . 
3.4.15, б). Серед таких складок виділяють брахіантикліналі та брахісинкліналі, які 
відрізняються між собою лише тим, що в перших омолодження шарів відбувається в 
напрямку від ядра до периферії, а у других – у зворотному напрямку. Шарніри таких 
складок не зовсім чіткі, але все ж таки помітні і, крім того, мають майже дугоподібну 
форму, яка в брахіантиклінальних складках своєю опуклістю направлена доверху, а в 
брахісинклінальних – донизу. 

Куполоподібні складки належать до розряду антиклінальних (рис. 3.4.15, в). Як 
правило, більшіс ть із них є діапіровими. Такі складки не мають шарніра, тобто 
відповідають моделі сферичної фігури.  

 
3.4.4.3. Генетичні типи складок 

Існують різноманітні підходи до генетичної класифікації та типізації складок. В 
одних випадках враховується реологічна поведінка тіл (пластичність, жорсткіс ть 
тощо) при складкоутворенні, у других основна увага приділяється динамічному 
фактору (напрямкам дії сил по відношенню до поверхні цих тіл, а в третіх – 
фізичним механізмам, за допомогою яких відбувався вигин.  

Як узагальнення відзначених підходів та точок зору пропонується генетична 
типізація (класифікація) складок, яка одночасно враховує відзначені вище умови, 
стани, динамічні фактори та механізми складкоутворення. Зокрема, генетичні типи 
складок визначаються за: 1) Р-Т умовами та реологічними властивостями 
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середовища, в якому відбувається їх формування, 2) динамічними факторами 
(напрямком дії сил відносно поверхонь нашарування), 3) реологічними механізмами, 
які забезпечують вигин.  

За урахуванням відзначених умов виділено нас тупні типи складок: 
1) обволікання, 2) вигину, 3) сколювання, 4) ламінарної кліважної течії, 
5) ламінарної сланцюватої течії, 6) в'язкої турбулентної течії, 7) комбіновані.  

Складки обволікання до дислокаційних утворень відносяться чисто умовно. Крім 
того, вони докладно розглянуті в розділі, який стосується первинних форм залягання 
осадових тіл. Тому в даному розділі основна увага приділена всім іншим, перерахованим 
вище типам складок. 

Складки вигину. Складки цього типу складають одну з найпоширеніших груп 
складних дислокаційних структур. Утворюються вони, як і розглянуті вище 
флексури, залежно від реологічного стану середовища за допомогою пластичного 
або крихко-пластичного вигину (див. розд. "Флексури").  

Обидва відзначені типи вигину в природних умовах породжуються різними 
геологічними та динамічними факторами, що в свою чергу зумовлює різноманітніс ть 
типів складок за способом вигину. Складкам даних типів присвячено багато джерел 
літератури. Але серед усієї їх різноманітності можна обмежитися виділенням 
наступних типів: 1) чистого вигину, 2) поперечного вигину, 3) поздовжнього вигину, 
4) прирозломного вигину. 

Складки чистого вигину утворюються шляхом зближення кінців плоских тіл при 
дії зустрічних сил на торці цих тіл паралельно їх осі (див. розд. "Загальні уявлення 
про природні деформації" та рис. 1.2.8, а). Напруження в такому випадку 
концентруються переважно вздовж границі цих тіл. При цьому зовнішня час тина 
кожного тіла (шару тощо) видовжується, а внутрішня скорочується, тоді як 
центральна залишається незміненою (за це в механіці її називають нейтральною). 
Видовження і скорочення відзначених частин у цілому компенсують один одного і 
забезпечують збереження потужності по всьому периметру вигнутого 
пластинчас того тіла. Тобто при чис тому вигині утворюються концентричні складки. 

Складки чистого вигину практично не несуть внутрішньої деформаційної 
зональності: породи і на крилах, і в замку деформовані однаково, тобто всі частини 
складки характеризуються певним одним балом тектонофацій. Значення останнього 
визначається лише за ступенями стиснення складки. 

Формування складок за механізмом чистого вигину ще недавно вважалося одним 
із найпоширеніших у природі. За таким механізмом (його ототожнювали з 
тангенційним стисненням) навіть пов'язували формування цілих складчастих зон та 
поясів. Припускалося, що він ініціюється зближенням стінок великих 
(геосинклінальних тощо) прогинів земної кори.  

Сьогодні є підстави вважати, що зазначений механізм складкоутворення має 
обмежене розповсюдження. Така точка зору обґрунтовується тим, що, по-перше, 
складчасті деформації у відзначених прогинах (та й у будь-яких інших подібних 
ділянках земної кори) найчас тіше носять тримірний, а не двомірний характер, бо 
чохол деформується з фундаментом як єдине ціле, по-друге, існує проблема 
передачі напружень від крайових частин прогинів до їх внутрішніх частин. 
Зокрема, напруження, як свідчать дані експериментів в області складкоутворення, 
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концентруються, головним чином, у крайових час тинах призми порід, тобто біля 
стінок прогинів. По-третє, концентричні складки, які виникають при вигині даного 
типу, неспроможні, як уже відзначалося вище, заповнювати значний прос тір по 
вертикалі. По-четверте, колективний досвід ( і в тому числі автора даної роботи) з 
вивчення морфології складчас тих пояс ів, свідчить, що в будові останніх домінують 
інші за механізмами формування складчас ті структури. 

 
 

 
Рис. 3.4.16. Складка майже чистого вигину червоноколірних фаменських 

відкладів (D3fm) невеличкого трогоподібного прогину, яка утворилася при 
зближенні стінок (одна з них складена ордовицькими гранодіоритами – О3) 

унаслідок насуву вулканогенних живетських (D2gv) та теригенних 
середньоордоицькими (О2) відкладів на фаменські в Південному Казахстані 

(прив'язка розрізу наведена на. рис. 3.4.23) 
 

Реально складки чистого вигину розвинено як одиничні або невеликими групами 
біля фронтальних частин великих насувних плас тин та стінок невеличких, 
трогоподібних прогинів типу того, що наведено вище на рисунку (рис. 3.4.16). 

Складки поперечного вигину. У механіці однією з умов реалізації поперечного 
вигину є одночасна дія двох сил: першої – поперечної до поверхонь нашарування, 
яка власно забезпечує вигин, і другої – поздовжньої, котра діє на кінцях плоского 
тіла й утримує ці кінці від зближення або їх розтягає (див. розд. "Загальні уявлення 
про природні деформації" та рис. 1.2.8, б). У геологічному середовищі такі умови 
тією чи іншою мірою задовольняються тим, що шари в осадових товщах певним 
чином внутрішньо між собою 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, котрі не мають власних обмежень по простяганню.  

Вигин даного типу обов'язково супроводжується поздовжнім розтяганням і 
відповідним стоншенням крил за допомогою одного з механізмів пошарової течії 
гірських порід та будинажної дез інтеграції шарів, що в сумі приводить до 
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виникнення подібних чи близьких до них за геометричною формою складок. При 
цьому максимум деформації шарів у таких складках припадає на крила, а мінімум – 
на замок. У зв'язку з цим перші завжди маркуються тектонофаціями більш високих 
балів, ніж другий.  

У геологічному середовищі складки поперечного вигину, залежно від 
літогенетичного стану порід та Р-Т умов, формуються за допомогою крихко-
пластичного і пластичного механізмів. Ініціатором їх виникнення 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'язку з відзначеною різноманітніс тю факторів у числі складок даного типу 
виділяють наступні підтипи: 1) відбиті (відображені), 2) діапірові, 3) ос ідання, 
4) ущільнення, 5) здимання та 6) адвекції між шарами.  

Механізми формування та морфологічні особливості діапірових складок розглянуто 
в розд. "Глибинно-гравітаційні комплекси первинної епізони", а складки осідання, 
ущільнення, здимання та адвекції між шарами – у розд. "Складкоподібні форми 
залягання осадових тіл". 

 

 
Рис. 3.4.17. Приблизна схема формування відбитих (відображених) складок у 

чохлі осадових порід над піднятими та зануреними блоками фундаменту 
 

Відбиті (відображені) складки (термін за В.В.Білоусовим) утворюються в 
первинній епізоні і найчас тіше за допомогою крихко-пластичного вигину. Вони 
представлені брахіформними (германотипними) різновидами, які виникають при 
дії на чохол штампів фундаменту (3.4.17). Конфігурація таких складок у плані 
відповідає формі тих блоків-штампів, що їх контролюють. При цьому в нижній 
частині чохлів, де останній безпосередньо стикається з блоками фундаменту, 
складки набувають рис прирозломних (їх особливос ті розглядаються нижче). 

Структурні парагенезиси складок даного типу включають усі елементи, 
характерні для складок та флексур, що формуються за механізмом крихко-
пластичного вигину.  

Складки поздовжнього вигину утворюються при дії на плоскі тіла сил,  
орієнтованих паралельно поверхням нашарування. Їх формування відбувається як 
диференційоване ковзання та кручення окремих, відносно пластичних 
(компетентних) шарів. Для такого ковзання або кручення необхідно, щоб кінці чи 
частини шарів зближувалися. Причому, не має значення: у ході яких рухів 
відбувалося це зближення.  

Серед складок даного типу, виділяють нас тупні підтипи: 1) волочіння та 2)  
жолоблення.  
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Складки волочіння утворюються при поздовжньому ковзанні-зміщенні 
компетентних шарів між двома паралельними жорсткими поверхнями (рис. 3.4.18). 
Останні можуть збігатися з границями шарів відносно жорстких порід або з 
поздовжніми розривними порушеннями (рис. 3.4.19).  

 

 
Рис. 3.4.18. Приблизний механізм утворення складок волочіння Форма 

складок волочіння завжди різноманітна. Зокрема, серед них виділяють подібні 
та неправильні, вертикальні, нахилені та навіть лежачі. 

 
Рис. 3.4.19. Пакети перекинутих та лежачих складок шарів флішоїдних 

відкладів таврійської світи, обмежених із двох боків пошаровими зонами 
сланцюватоподібної течії. Біля Алушти в Криму 

 

Складки даного підтипу формуються переважно у верхній частині первинної 
епізони та в катазоні за допомогою пластичного (чи наближеного до нього) вигину. 

Структурні парагенезиси таких дислокаційних утворень предс тавлені 
елементами, характерними для плас тичного вигину в конкретній структурно-
реологічній обстановці.  

Складки жолоблення утворюються при ковзанні відносно плас тичних шарів чи 
пачок шарів на плоскому жорс ткому субстраті й мають одну (верхню) вільну 
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поверхню. У різних випадках виникають або одиничні гребенеподібні складки 
(рис. 3.4.20) або серії паралельних складок. 

Серії паралельних складок жолоблення, які ще можна назвати надзсувними, 
проявлені в осадових чохлах, складених відносно помірно та слабодіагенезованими 
осадовими породами, над зонами зсувів у жорсткому фундаменті. Вони утворюють 
кулісні системи, в яких осьові поверхні складок орієнтовані приблизно під кутом 45 
до зсуву, що розташований нижче у фундаменті.  

 

 
Рис. 3.4.20. Гребенеподібна складка в піщано-алевролітових відкладах 

верхнього ордовіка в Чу-Ілійських горах (Південний Казахстан). Чітко видно, 
що ця складка залягає на плоскій поверхні ковзання 

 
Можливість формування складок подібного типу багаторазово відтворена 

моделюванням різними дослідниками, починаючи з Лі Си-Гуана (1958) і закінчуючи 
його послідовниками. Зокрема, найпростіша експериментальна модель складок 
жолоблення отримана при деформації вологої кальки, накладеної на смуги картону 
способом, наведеним на рис. 3.4.21. Більш досконалі моделі подібного 
складкоутворення отримано на так званому еквівалентному матеріалі (мастила, 
петролатум, розігрітий парафін тощо). Шари цих речовин як імітацію пластичного 
чохла накладають на два тверді бруски, які імітують жорсткий фундамент, а місце 
з'єднання між цими брусками – розлом у фундаменті. Складки, як свідчать такі 
експерименти, виникають у шарі пластичного матеріалу над зоною зсуву брусків. Їх 
стиснення зростає синхронно зі збільшенням амплітуди зсуву. Зокрема, на 
початковій стадії воно помірне і відповідає закритим чи стисненим складкам, а при 
значних амплітудах пос тупово досягає стану ізоклінальних складок та навіть 
вторинних монокліналей. Крім того, зростання стиснення складок супроводжується 
вигином їх осьових поверхонь у плані – шарнір набуває дугоподібної форми, 
пристосовуючись до напрямку зміщення.  

Характер жолоблення відзначеного типу залежить від реологічного стану 
середовища. У холодній верхній час тині осадових чохлів, складених відносно 
помірно та слабодіагенезованими осадовими породами (первинна епізона), він 
може бути плас тичний або крихко-пластичний, а в більш розігрітій нижній 
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частині таких товщ (мезозона та катазона) може змінюватися кліважною та іншою 
їй подібною течією.  

 

 
Рис. 3.4.21. Експеримент П.Павоні з відтворення на вологій кальці складок 
чохла над зсувами фундаменту в Юрських горах (із кн. А.Д.Ажгірея, 1986) 

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

залишається завданням проблематичним, тому що недос татньо визначено критерії 
її діагностики. 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-лінійнос ті, яка орієнтується відповідно зсувним зміщенням майже 
горизонтально. При сильному с тисненні складок вона повинна перевершувати a-
лінійність. 

Складки прирозломного вигину (слайд-складки). Такі складки певною мірою 
можна розглядати як різновиди складок, які одночасно несуть у собі риси складок 
поперечного вигину та волочіння. Утворюються вони за допомогою флексурного 
механізму (рис. 3.4.22), який ініціюється силами, що діють паралельно розлому на 
кінці розділених цим порушенням шарів. У подібній ситуації шари одночасно 
зазнають розтягання, бо один кінець їх жорстко закріплений, та волочіння по 
розлому.  

 

 
Рис. 3.4.22. 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 котрих 
орієнтована під дуже гострим кутом або паралельно поверхні розлому.  
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Складки прирозломного вигину в морфологічному відношенні наближаються до 
подібних, але відрізняються від останніх тим, що внутрішнє (те, що співпадає з 
розломом) їх крило деформоване (розтягнуте й стиснене) більше, чим зовнішнє. 

Складки даного типу утворюються виключно в епізоні і контролюються крихко-
в'язкими розломами (пояснення морфології подібних структур приведено в розділі 
"Реологічні типи розломів") за допомогою крихко-пластичного вигину і несуть 
асиметричну тектонофаціальну зональність. Зокрема, тектонофації найвисоких балів 
припадають на шов розлому, що контролює цю складку, трохи нижчих балів – на 
крило, яке контролюється цим розломом; ще менших балів – на замок складки, і 
найменших балів – на зовнішнє крило. 

 

 
Рис. 3.4.23. Z-подібна прирозломна складка крутопадаючих 

середньоордовицьких  вулканогенних (3) і теригенних (4) відкладів та 
субвулканічних тіл порфіритів (6) і моноцодіоритів (5), яка контролюється 
зсувом (сколом), та складка чистого вигину фаменських червоноколірних 

відкладів (1) і живетських кислих вулканогенних порід (2). 7 – раннєордовицькі 
граніти, 8 – в'язкі розломи, 9 – крихкі розломи (а – зсуви, б – насуви), 10 – 

елементи падіння шаруватості (а) та кліважу (б). Південний фланг 
Кендиктаської шовної зони в Південному Казахстані. АБ – лінія геологічного 

розрізу, приведеного на рис. 3.4.16 
 

За даними Є.В.Паталахи (1981), прирозломне складкоутворення відзначеного типу є 
один із найбільш універсальних та поширених тектонічних явищ рухомих поясів. Воно, 
залежно від доскладчастого нахилу шарів, кута падіння зміщувача, та кута між шарами 
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й зміщувачем, а також амплітуди зміщення, може породжувати різноманітні за кутами 
нахилу осьової поверхні та стисненням складки.  

В англійській літературі розломи, які виникли у зв'язку зі складкоутворенням і 
які прос торово узгоджуються з крилами та осьовими поверхнями складок, із 
подачі Е.Бейлі (1934) називають слайдами. Тому, на наш погляд,  було б логічно 
називати структури даного типу слайд-складками, що означає – закономірне 
сполучення складки з розломом.  

Особливу групу серед структур даного типу створюють S- та Z- подібні складки 
(горизонтальні "флексури"), формування котрих зумовлене прирозломним вигином 
крутопадаючих ("що стоять на голові") плоских тіл у зв'язку з горизонтальними 
зміщеннями по зсувах (рис. 3.4.23). Шарніри таких складок орієнтовані вертикально.  

Складки сколювання. Складки подібного типу утворюються в зонах своєрідних 
субв‘язких розломів, основу котрих складає січний крихкий кліваж (див. розділ 
"Розломи"). При формуванні таких структур вигин підсилюється, а в деяких 
випадках і повніс тю замінюється поперечними мікрозміщеннями по паралельних 
кліважних поверхнях за схемою прос того зсуву. При цьому хвилеподібні форми 
виникають при зміщеннях, амплітуда і напрямки яких змінюються по латералі та 
вертикалі, як це видно на приведеному поряд малюнку (рис. 3.4.24). Шари в цьому 
випадку створюють фігурну мікроступінчасту поверхню, геометрична форма котрої, 
власне, і відповідає складці.  

 

 
Рис. 3.4.24. Складка сколювання (Turner and Weiss, 1963). ab – осьова поверхня, 

S0 – шаруватість, S1 – кліваж.  
Стрілками показаний напрямок мікроступінчастих зміщень 
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Найчастіше складки даного типу не мають великого розмаху по вертикалі і за 
стисненням рідко досягають навіть середніх ступенів.  

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

Структурний парагенезис складок сколювання: 1) крихкий кліваж осьової 
поверхні, 2) структури перетину кліважем шаруватості, 3) у певних випадках 
структури будинажу на крилах. 

Складки ламінарної кліважної течії. До таких складок відносяться 
дислокаційні с труктури, які своїм утворенням зобов'язані в'язкій кліважній 
(динамометаморфічній) течії.  Такі с труктури ще називають реїдними (С.Кері, 
1954), ламінарної течії (Е.Клоос, 1958, Є.І.Паталаха, 1970), пасивними (Донат, 
Паркер, 1964) чи прос то кліважними (Де Сіттер, 1960).  

 

 
Рис. 3.4.25. Модель "вигину" шару (1) в зоні кліважної течії (3). 2 – слід шару на 

кліважній поверхні  
 

Механізм формування складок даного типу близький до складок сколювання 
(рис. 3.4.25). Але такі складки відрізняються від ос танніх тим, що 
супроводжується час тковим розплющуванням та плас тичним вигином, які у свою 
чергу надають мікрос тупінчас тим поверхням відзначеного вище типу майже 
плавну форму,  що сприймається як звичайний вигин. Але ос танній при такій течії 
має другорядне значення: створення складок подібного типу в значній мірі 
викликається диференційованим (розкладеним на своєрідні ритми) за амплітудами й 
напрямком кліважним зміщенням частин шарів (рис.3.4.26). Тобто при подібному 
складкоутворенні кліважна течія є явищем, що організує, а складки – вторинним 
(пасивним) наслідком цієї організації. Тому осьова поверхня складок подібного типу 
завжди орієнтується паралельно кліважу – ab||S2. При цьому на крилах, на які 
припадає максимум амплітуди течії, він шаруватий або перетинає шари під гострим 
кутом, а в замках, котрі являють собою відносно спокійні ділянки, він с ічний і 
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завжди менш інтенсивний, ніж на крилах. Інтенсивні форми кліважу на крилах 
складок супроводжуються в'язким будинажем.  

Складки даного типу – яскраво структурно-зональні: високобальні тектонофації 
маркують їх крила, а низькобальні – замок. 

Радіус "вигину" шарів і ступені "с тиснення" складок даного типу визначається 
амплітудою відзначених диференційованих зміщень, і чим більше така амплітуда, 
тим більше стиснення подібного типу. 

 

 
Рис. 3.4.26. Схема еволюції складок кліважної течії, яка здійснюється за 

допомогою поступового розростання зон кліважної течії між двома 
родопочатковими розломами (1). а-ж – стадії формування складки: а – 

початкова, в-є – проміжні, ж – кінцева; з – подальша еволюція зрілої складки 
(за Є.І.Паталахою, 1985) 

 
Ширина та взагалі розміри складок кліважної течії в першу чергу контролюється 

відстанню між кожними двома кліважними мікро- чи мезорозривами (максимумами 
ритмів відзначеного типу). Причому існує залежність між такою відстанню і 
розмірами складок: чим більше така відстань, тим більше складка. Крім того, розмір 
складок ще лімітується потужністю шарів. При цьому діє правило: складка 
утворюється тільки тоді, коли відс тань між відзначеними мезо- та мікророзривами 
більше потужності шарів.  
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Рис. 3.4.27. Складок кліважної течії й мезорозриви, що їх контролюють, у 
вендських тонкошаруватих флішоїдних відкладах на Каратау біля річки 

Аксумбе. Біле – кременисті та кременисто-карбонатні алевроліти, темне – та 
вуглецевисто-глинисті алевроліти та аргіліти 

 
У зв'язку з відзначеним, як правило, утворюється декілька порядків складок, 

кількість котрих узгоджується з кількістю порядків кліважних мезо- і мікророзривів 
та кількістю змін потужності шарів, які перетинаються кліважем (рис. 3.4.27). 
Зокрема, найбільше порядків складок виникає в тонкошаруватих породах і 
найменше – у грубошаруватих. Це пов'язано з тим, що в тонкошаруватих товщах 
спроможність утворювати складки набувають і високопорядкові кліважні розриви. 
Більше того, у випадках, коли потужніс ть шарів становить перші міліметри, складки 
генеруються навіть двома сусідніми кліважними поверхнями (рис. 3.4.28). 

 

 
Рис. 3.4.28. Мікроскладки, які безпосередньо контролюються кліважними 

мікророзривами (деталь попереднього рисунка) 
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Відзначені залежності приводять до збільшення чи зменшення кількості порядків 
складок у нерівномірно шаруватих товщах і по латералі, і по вертикалі. Наприклад, 
кількість порядків складок зростає в тонкошаруватій частині розрізу і навпаки, 
зменшується в бік створення великих складок у грубошаруватих частинах розрізу. 

Великі складки називають головними (основними), а більш дрібні, які 
ускладнюють ці великі, – додатковими. Ос танні найчас тіше розвинені в замках 
більш великих складок. На початкових с тадіях такі складочки були і на крилах, 
але зникли при подальшому розтяганні ос танніх.  

Ступені стиснення додаткових складок відповідають стисненню головних. Це 
правило для складчастих структур даного генетичного типу! Воно зумовлено 
регулярністю кліважу всіх його порядків, про які йшлося вище (див. розд. "Кліваж").   

Складки даного типу деформаційно зональні. Максимум деформації, і відповідно 
інтенсивності кліважування порід, у них припадає на крила, а мінімум – на замок. 
Тому крила завжди маркуються тектонофаціями більш високобальними, ніж замок. 

Структурно-динамометаморфічний парагенезис складок кліважної течії 
складається з : 1)  в'язкого кліважу з відповідними йому динамометаморфічними 
текстурами порід і мінеральними асоціаціями (зеленосланцева та час тково епідот-
амфіболітова фації динамометаморфізму), 2) структур перетину кліважем 
шаруватості в замках, 4) с труктури в'язкого будинажу на крилах складок, 5) жил 
альпійського типу. 

Складки ламінарної сланцюватої течії. Такі складки за своєю природою і 
механізмами формування наближаються до розглянутих вище кліважних і 
відрізняються від них тільки тим, що контролюються  сланцюватістю.  

 

 
Рис. 3.4.29. Складка поперечної (до поверхонь нашарування) сланцюватої течії 

в девонських відкладах. Іртиська зона зім′яття у Східному Казахстані 
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Виникають такі складки при поперечній до поверхонь нашарування сланцюватій 
течії (рис. 3.4.29). У тектонофаціальному відношенні вони мають ті ж 
характеристики, що і кліважні.  

Складки подібного типу формуються, головним чином, у катазоні. Їх структурні 
парагенезиси складаються з наступних елементів: 1) січна кристалізаційна або 
трансляційна сланцюватість у замках складок та поздовжня така ж сланцюватіс ть на 
крилах складок із відповідними їм текстурами та мінеральним складом порід, 2) 
структури в'язкого будинажу на крилах складок.  

Складки даного типу широко розповсюджені в катазоні відносно молодих 
(фанерозойських) складчастих областей. У той же час на древніх щитах вони 
найчас тіше проявлені в комбінації зі структурами вигину та в'язкої течії. 

Складки в'язкої турбулентної течії. Такі складчасті утворення характерні для 
дуже пластичних та в'язких середовищ. Вони реалізуються у вигляді турбулентної 
течії за гідропластичним, мігматичним та іншими, які нагадують течію в'язких рідин, 
механізмами. Їх утворення найчастіше пов'язано з поверхнево- та глибинно-
гравітаційними явищами, а також нагнітанням пластичного матеріалу.  

 

 
Рис. 3.4.30. Складки гідропластичної течії глинисто-алевритових  

шарків (2) у фліші Карпат (біля с. Яремча) 
 

Складки гідропластичної течії утворюються на схилах дна водних басейнів 
унаслідок гравітаційної нес тійкос ті (фактично с тікання) мулис тих осадків та 
слабо- діагенезованих глинис тих осадових порід (рис. 3.4.30).  
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Рис. 3.4.31. Складки-загортиши – роли (фото В.П.Гриценка) 

 
Для складок даного типу характерна майже повна відсутність стійкої геометричної 

форми. Більше того, вони утворюють скупчення, які складаються зі складок різної 
форми, розмірів та орієнтації (дисгармонійна складчастість). Серед них навіть 
зустрічаються "загортиші", роли) – складки із закрученою осьовою поверхнею (рис . 
3.4.31), а також с труктури типу "снігової груди" та іншої їм подібної форми, які 
прийнято називати конволютною "шаруватістю". 

Складки даного типу відзначаються довільною формою (дисгармонійністю) і, як 
правило, супроводжуються довільними роздувами та пережимами крил та замків.  

При діагнос туванні складок в'язкої несланцюватої течії завжди треба враховувати 
ту обставину, що їх утворення відбувалося при одному агрегатному стані речовини, 
а сьогодні ми їх бачимо в іншому стані тієї ж речовини. Тому їх власні с труктурні 
парагенезиси не зберігаються. Головною ознакою таких складок є відзначена 
хаотизованість, дисгармонійніс ть. 

Складки мігматичної течії утворюються при мігматизації та гранітизації, які 
супроводжуються перетіканням в'язкої мігматичної речовини з одного 
гіпсометричного рівня на іншій (рис. 3.4.32) або при нагнітанні такої речовини 
(3.4.33). 

. 
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Рис. 3.4.32 Дисгармонійні складки смугастих мігматитів (світле – лейкосома – 

плагіоаплітовий та пегматитовий матеріал, темне – палеосома – кіаніт-гранатові 
гнейси) на Балтійському щиті біля оз. Піртозеро (фото К.А.Шуркіна, 1984) 

 

 
Рис. 3.4.33. Складки нагнітання мігматитової маси (у центрі) в гнейсово-

кристалосланцевий субстрат метаморфізованих нижньо-середньодевонських 
осадових відкладів на південному фланзі Іртиської зони зім'яття біля р. 

Громотухи на Рудному Алтаї 
 

Комбіновані складки. Подібні складки утворюються при взаємодії двох або більше 
механізмів відзначених вище типів. Найчастіше такі структури виникають при спільній 
деформації різко контрастних у літологічному й відповідно в'язкісному відношенні 
шарів порід.  

Серед комбінованих складок пропонується виділяти: 1) кліважні слайд-складки,  
2) сланцюваті слайд-складки та 3) в'язкої ламінарно-турбулентної течії.  
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Кліважні слайд-складки являють собою сполучення лінійних зонок 
інтенсивної кліважної течії, які відіграють роль в'язких мезорозривів, і складок 
поперечного плас тичного вигину. Подібні структури за своєю природою 
одночасно відповідають розглянутим вище складкам прирозломного вигину та 
ламінарної течії. Тільки роль розломів відіграють відзначені мезорозриви (рис. 
3.4.34). 

Складки даного типу характерні для тонкошаруватих кременис то-терегенних  
та залізо-кременис тих відкладів, які мають у своєму складі відносно 
некомпетентні щодо кліважування, але спроможні до пластичного вигину в 
умовах мезозони та катазони кременис ті породи.  

 

 
Рис. 3.4.34. Кліважні слайд-складки теригенно-кременистих (а, б) порід та 
залізистих кварцитів (в) криворізької серії (нижній протерозой), створені 

літологічно вибірковим пластичним вигином кременистих (а), залізо-кременистих 
(б) та залізистих (в) шарків на фоні кліважної течії алевролітів і аргілітів (виділені 
поздовжньою штриховкою).  а, б – керн Криворізької надглибокої свердловини;  в 

– фрагмент зарисовки стінки кар'єру Південний (м. Кривий Ріг) 
 

 
Рис. 3.4.35. Сланцюваті слайд-складки: ліворуч – у мігматизованих амфіболітах 

на Балтійському щиті в Біломоррі (фото К.А.Шуркіна, 1984) 
 

Сланцюваті та гнейсуваті слайд-складки являють собою сполучення лінійних,  
поперечних до поверхонь нашарування зонок дуже інтенсивної сланцюватої або 
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гнейсуватої течії та складок поперечного плас тичного вигину, у межах котрих 
сланцюватість (чи гнейсуватість) орієнтована паралельно шаруватос ті (3.4.35). Такі 
складки мають ту ж природу, що й аналогічні кліважні, але відрізняються від них 
тим, що роль в'язких мезорозривів у них відіграють зонки інтенсивного 
розсланцювання або розгнейсування. 

Складки подібного типу утворюються в первинній епізоні й катазоні. При цьому в 
першій с труктурно-реологічній обстановці провідну роль в їх створенні відіграє 
механічна сланцюватість, а в другій – трансляційна сланцюватість.  

 

 
Рис. 3.4.36. Складки ламінарно-турбулентної течії неоархейських 

лептитоподібних гнейсів та кристалосланців на Українському щиті. С. 
Хащувате на Середньому Побужжі 

 
Складки ламінарно-турбулентної течії. Подібні с труктури являють собою 

просторове сполучення складок турбулентної течії (дисгармонійних) з і смугами 
складок ламінарної течії та навіть лінійними зонками в'язкої несланцюватої, а іноді й 
сланцюватої чи гнейсуватої течії (3.4.36). Їх формування відбувається в умовах 
епізони та катазони.  

 
3.4.5. Розломи 

Поняття про розлом у тектоніці багатозначне. Під ним одночасно розуміються: 1)  
великі та гігантські сколи й відриви, по яких відбувається втрата суцільнос ті 
(деструкція) літосфери та розпад її на плити й у тому числі ос танніх – на тектонічні 
блоки будь-яких порядків, 2) поверхні, по яких відбувається зміщення літосферних 
плит та блоків земної кори, 3) границі між плитами та блоками відзначених типів, 
4) лінійні зони механічного руйнування (брекчування, катаклазу, мілонітизації 
тощо) гірських порід у крихко-пружному середовищі, 5) лінійні зони своєрідної 
в'язкої течії (та відповідних їй дислокаційних перетворень) гірських порід на 
границі взаємодіючих між собою відзначених плит і блоків у пластичному та 



196 

в'язкому середовищі. Крім того, у геологічній літературі зберігається поняття про 
глибинні розломи, під якими розуміють цілі структурно-формаційні зони з 
тектонічним режимом типу геосинклінального, або дуже великі розриви, котрі 
своїми коріннями ідуть у мантію. Існують також геофізичні уявлення про розломи – 
як границі, що відповідають градієнтам магнітних, гравітаційних тощо полів та 
аномалій, сейсмічним границям; металогенічні – як напрямки, що фіксують 
розповсюдження певних типів рудних корисних копалин, та ін.  

Як синонім терміна розлом ще вживаються назви: розрив, тектонічне порушення, 
розривне порушення, розривна дислокація, диз‘юнктив, диз‘юнктивне порушення або 
диз‘юнктивна дислокація. 

Серед розломів виділяють: 1) розриви без зміщення та 2) розриви зі зміщенням 
(власне розломи).  

 
3.4.5.1. Розриви без зміщення 

До розривів без зміщення відноситься планетарні крихкі тріщини, по яких не 
проявлено суттєвих зміщень тектонічних блоків земної кори, або амплітуди 
подібних зміщень значно поступаються довжині цих розривів. Як правило, 
тектонічні порушення цього типу предс тавлено одиничними поверхнями, біля яких 
не проявлено помітні дислокаційні перетворення гірських порід.  

До порушень даного типу прийнято віднос ити макро- та мегатріщини,  
довжина яких перевищує як мінімум перші кілометри і може дос ягати десятки, 
сотні та навіть тис ячі кілометрів. Такі розриви розвинені в породах, незалежно 
від їх складу та віку, і розповсюджені практично по всій поверхні земної кулі. 
Подібна планетарна тріщинуватіс ть часто добре виражена в рельєфі і, крім того, 
нерідко "бронюєтьс я" гідромережею. Крім того, вона чудово розпізнається на 
аеро- та космофотознімках і у зв'язку з цим досить непогано вивчена.  

 

 
Рис. 3.4.37. Сітка великих розломів у центральній та північній частині України 

(фрагмент карти розломів, за І.І.Чебаненком, 1977) 
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Численні с татистичні дані з розломної тектоніки даного типу, а також 
теоретичні розрахунки ряду дослідників (М.В.Стовас, Ф.Венінг-Мейнец, 
А.Шайдеггер, Г.Н.Каттерфельд та ін.) свідчать про те, що планетарна 
тріщинуватіс ть разом із більшіс тю розломів з і зміщенням має певне закономірне 
орієнтування. Зокрема, вони фактично складають чотири основні сис теми: дві 
ортогональні (широтного та меридіонального прос тягання) і стільки ж 
діагональних (північно-західного та північно-східного прос тягання). Крім того, 
ще виділяють чотири додаткові сис теми: північ – північно-західна, північ – 
північно-східна, захід – південно-західна, схід – північно-східна. При цьому всі 
системи розташовуються симетрично до ос і обертання Землі.  

Розломи цих систем створюють планетарну мережу, яку називають регматичною. 
Вона нагадує малюнок "битої тарілки" (рис. 3.4.37).  

 

 
Рис. 3.4.38. Схема планетарного еліпсоїда деформації Землі, що побудована на 
основі ротаційної геодинаміки (рис. із роботи І.І.Чебаненка, 1977). Напрямки 
зміщення мас земної кори при обертанні земної кулі: А – прискореному, Б – 

уповільненому 
 

 
Рис. 3.4.39. 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 загальмуванні 

обертання (рис. із роботи І.І.Чабаненка, 1977) 
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Прояв відзначеного закономірного орієнтування в першу чергу пов'язують із  
напруженнями, які породжуються силами, що діють на земну кору зовні – 
гравітаційний вплив на Землю оточуючих небесних тіл та теплової енергії Сонця, а 
також силами, які пов'язані зі зміною швидкості обертання земної кулі. Зокрема, 
прискорення або зменшення швидкості обертання Землі породжують ротаційні сили, 
які приводять до зменшення або збільшення радіуса планети вздовж її осі обертання. 
Ці сили разом із відзначеними зовнішніми створюють у земній корі таку систему 
напружень і відповідних їй тектонічних порушень, яка своїм розташуванням і 
динамікою нагадує відому в механіці схему еліпсоїда деформації (рис. 3.4.38, 3.4.39). 

Згодом, при активізації ендогенних процесів, значна час тина подібних розломів-
тріщин поступово трансформується в розломи зі зміщенням. Пізніше на місці 
останніх виникають нові, які накладаються на трансформовані. Тому до числа 
розломів без зміщення впевнено можна віднести тільки відносно молоді й більше 
того – переважно неотектонічні розривні порушення.  

Характерною рисою розповсюдження розривів даного типу є утворення ними так 
званих хрестів – хрес топодібних перетинів, котрі саме і демонс трують відсутніс ть 
суттєвого зміщення.  

 
3.4.5.2. Розриви зі зміщенням 

Розриви зі зміщенням, як випливає з їх назви, завжди мають певну амплітуду – 
відстань, на яку зміщуються по них час тини (плити, блоки тощо) порушених ними 
геологічних тіл (див. рисунки нижче). Тому, на відміну від тектонічних порушень 
без зміщення, вони завжди супроводжуються певними деформаційними, а в деяких 
випадках і динамометаморфічними перетвореннями гірських порід, які 
викликаються в′язким тертям плит, блоків здовж поверхонь ковзання. 

При формуванні порушень даного типу суттєву роль, крім відзначених вище 
зовнішніх сил, відіграють і внутрішні (ендогенні, тектонічні) сили. 

Залежно від реологічного стану середовища, зміщення по розломах носять 
характер або крихкого, або пластичного (у притул до в′язкого). Перше являє собою 
стрибкоподібне переміщення-ковзання плит або блоків, і яке не супроводжуєтьс я 
суттєвою дислокаційною переробкою порід, а друге – зміщення, котре реалізуєтьс я 
як своєрідна в'язка (кліважна, сланцювата, гнейсувата або будь-яка інша подібна) 
течія гірських порід на границі взаємодіючих плит, блоків. 

Розломам з і зміщенням завжди відповідає певна за потужніс тю зона чи шов,  
звичайно, складена тектонітами – продуктами глибокої дислокаційної переробки 
гірських порід. Ширина зони подібних перетворень залежить від амплітуди 
зміщення і Р-Т умов та відповідно реологічних влас тивос тей середовища, в якому 
це зміщення відбувається. Присутніс ть такої зони надає розломам даного типу 
статус геологічного тіла.  

Розломи зі зміщенням відіграють визначну роль у будові верхніх оболонок Землі. 
Ними фактично маркуються границі літосферних плит та великих блоків земної 
кори, формаційних, орогенічних та інших подібних ділянок останньої. Розломну 
природу має абсолютна більшіс ть складчастих зон. Структурами даного типу 
контролюється, мабуть, найбільша час тина рудних родовищ. Тому вивченню їх 
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надається більш ніж серйозна увага. Розроблено численні категоризації, типізації, 
класифікації цих структур за їх тектонічним значенням, масштабами (протяжністю, 
глибинністю тощо) прояву, супідрядністю, кінематикою (характеру зміщення), 
амплітудою, співвідношенням амплітуди з протяжністю, морфологією відповідних 
їм зон та іншими критеріями.  

Деякі типізації, які с тосуються морфології та кінематики розломів, описані нижче.  
Інші розглядаються в курсах регіональної геології, геотектоніки, тектонофізики, 
металогенії, структури рудних полів, глибинної геофізики. 

Ми почнемо знайомство з типізацією розломів за реологічними формами прояву.  

 
3.4.5.3. Реологічні типи розломів 

Поняття про реологічні типи розломів у с труктурну геологію введено порівняно 
недавно. Під ним одночасно розуміють реологічні механізми, за допомогою яких 
здійснюється зміщення та відповідні цим механізмам морфологічні форми прояву 
розломів. Це поняття тією чи іншою мірою знайшло відображення в роботах 
Дж. Рамсея, Дж. Ферхугена, В.І. Казанського, Є.І. Паталахи, А.В. Лук'янова, 
О.Б. Гінтова та ін. Але дійсний, мабуть, найбільш суттєвий внесок в його розробку 
внесла концепція тектонофаціального аналізу (Є.І.Паталаха, 1981), згідно з якою 
реологічні та відповідні їй морфологічні форми прояву розломів, як і будь-яких 
інших дислокаційних структур, визначаються реологічними властивостями 
геологічного середовища, які, у свою чергу, контролюються Р-Т умовами 
(переважно термальними), а в осадових товщах, крім того, – ступенями діагенезу 
порід. Подібні умови, як було відмічено в попередніх розділах даної роботи, 
змінюються по вертикалі та латералі, утворюючи с труктурно-реологічну 
зональність, яку можна позначити виділенням первинної та вторинної епізони, 
мезозони та катазони.  

Дж. Рамсей запропонував поділяти розломи на крихкі, крихко-пластичні та 
пластичні. Є.І. Паталахою та І.А. Гарагашем (1991) запропоновано поділ розломів 
за співвідношенням крихкого та в‘язкого компонентів амплітуди. Перший 
компонент (Ак) оцінюється за величиною безпосереднього зміщення (ковзання) 
блоків по одиночній поверхні, а другий (Ав) – за тією частиною амплітуди, яка 
витрачається на зміщення способом пластичної (своєрідної в'язкої) течії, або, як ще 
називають останню, прирозломним з ім'яттям. Згідно з цим принципом виділено: 
1) ідеально крихкі та 2) ідеально в‘язкі розломи. Першим відповідають порушення, 
які практично повніс тю позбавлені відзначеного в'язкого компонента, тобто 
потужніс ть відповідної їм зони плас тичноъ (в'язкої) течії наближається до нуля. 
Такі розломи характеризуються значеннями амплітуд: Ак=max, Ав=0. У свою 
чергу, до ідеальних в'язких розломів відносяться порушення, в яких вся амплітуда 
була витрачена на плас тичну (в'язку) течію. Морфологічно їм відповідають лінійні 
зони кліважної, сланцюватої, гнейсуватої або будь-якої іншої подібної течії 
гірських порід, яка "розвіює" відзначену амплітуду по всій ширині цих зон. Такі 
розломи характеризуються нас тупними значеннями амплітуд: Ак0, Ав=max. 
Потужніс ть відповідних їм зон, навіть при власній довжині ос танніх до перших 
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кілометрів, становить перші сотні метрів, а у великих, планетарних розломів 
подібного типу досягає десятків і навіть сотень кілометрів. 

Реально, у природних середовищах між ідеальними крихким і в'язким розломами 
існують перехідні різновиди (рис. 3.4.40). Вивчення останніх дозволило Є.І.Паталасі 
й О.І.Лукієнку (1993, 1994) ідентифікувати серед них наступні реологічні типи 
розломів: 1) крихкий, 2) крихко-в'язкий, 3) субв'язкий, 4) в'язкий кліважний, 
5) в'язкий сланцюватий та гнейсуватий (рис. 3.4.41).  

Перші два типи розломів належать вторинній епізоні, третій – тій частині епізони, 
яка безпосередньо межує з мезозоною, четвертий – мезозоні, а п'ятий – виключно 
катазоні.  

Розглянемо найважливіші риси внутрішньої будови перерахованих типів 
розломів. Для цього використаємо десятибальну шкалу тектонофацій (див. 
табл. 3.4.1).  

 

 
Рис. 3.4.40. Реологічні типи розломів: а – крихкий, б – крихко-в'язкий, в – 

субв'язкий та в'язкий кліважний, г – в'язкий сланцюватий та гнейсуватий. 
Буквені індекси: Аз – амплітуда загальна, Ак – крихкий компонент амплітуди, 

Ав – в'язкий компонент амплітуди 
 

Крихкі розломи. Порушення цього типу являють собою великі та гігантс ькі 
тріщини сколювання. Вони розвинені головним чином у вторинній епізоні, що 
відзначається крихко-пружними влас тивос тями відповідного їй середовища. 
Ідеальні різновиди розломів подібного типу представляють собою одиничні 
поверхні ковзання (див. рис. 3.4.40, а). Але в реальних геологічних умовах такі 
розломи завжди мають дуже вузький, ширина якого навіть при значних 
амплітудах зміщень не перевершує перші десятки метрів, шов – своєрідну 
щілиноподібну зону катакластичної течії гірських порід. Такий шов, звичайно, 



201 

виповнено продуктами катаклазу, мілонітизації або глинками тертя в епізоні (рис. 
3.4.41) та ультрамілонітами в катазоні.  

Маркуються розломи даного типу тектонофаціями IX–X. При цьому вони не 
мають внутрішньої структурної зональності, і тому за межами шва відзначені 
тектонофації стрибкоподібно змінюються фоновими впритул до першої. Крім 
того, подібні структури майже не супроводжуються вигином шарів, тобто з ними 
ніколи не сполучені флексури та прирозломні складки. Але вони часто 
облямовуються з обох боків тектонічною тріщинуватістю, інтенсивність котрої 
відповідає тектонофаціям IІІ–ІV.  

 

 
Рис. 3.4.41. Крихкий розлом – дуже вузький шов, заповнений глинками тертя 
(світле), – який порушує кременисті відклади нижнього ордовіку в Західному 

Прибалхашші (Казахстан) 
 

Системи крихких розломів, звичайно, утворюють блоково-брилові  тектонічні 
структури. 

Крихко-в'язкі розломи. Розриви даного типу розвинені в епізоні. Такі 
порушення, крім крихкого компонента амплітуди, мають і в'язкий (чи наближений 
до нього) компонент (див. рис. 3.4.40, б). Останній знаходить свій вираз у 
формуванні зони катаклас тичної течії порід. Тому розломи даного типу, на 
відміну від крихких, крім катаклазит-мілонітового шва, мають зону дроблення, 
яка у вигляді "сорочки" облямовує цей шов з обох боків, надаючи розлому в 
цілому зональної будови (рис. 3.4.42). 

Формування розломної зони подібного типу зумовлена розвитком дуже гус тої 
сітки мікро- та мезотріщин сколювання і в ідриву, які поділяють породи на 
мікроблочки й час тинки розміром від перших десятків сантиметрів до перших 
міліметрів.  
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Рис. 3.4.42. Типова зональна будова крихко-в'язкого розлому епізони в 

шаруватому середовищі: 1 – мілонітовий центральний шов, 2 – катаклазити, 3 – 
інтенсивно подрібнені породи (тектонічні брекчії), 4 – помірно і слабо подрібнені 
породи, в яких зберігаються елементи первинної шаруватості. 5 – тріщинуваті 

породи за межами розлому.  
Вище римськими цифрами позначено тектонофації за десятибальною шкалою 

 
Відзначена структурна зональність маркується тектонофаціями VII–X епізони 

(див рис. вище). При цьому тектонофаціальний максимум припадає на центральний 
шов, а мінімум – на крайові частини розлому з обох боків від шва.  

У шаруватому середовищі зміщення по розломах даного типу обов'язково 
супроводжується формуванням складок прирозломного вигину та флексур.  

Утворення розломів подібної морфології, як свідчать дані експериментів із  
формування зсувів (рис. 3.4.43), зумовлюється розвитком лінійних зон сколової та 
відривної тріщинуватості, котра при зростанні амплітуд поступово трансформується в 
суцільну зону зміщення. На початковій стадії сколи орієнтуються кулісно та 
діагонально до напрямку зміщення. В міру зростання амплітуди зсуву з'являються все 
нові й нові сколи з поступовим зменшенням кута між азимутами їх падіння та 
простягання. Нарешті, у завершальну стадію вздовж поверхні зсуву виникає суцільна 
зона дроблення. При цьому сколи ранньої генерації трансформуються у відриви. 
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Рис. 3.4.43. Крихко-в'язкий розлом, по якому стикаються верхнедевонські та 

нижньо-середньодевонські відклади, із типовою для таких порушень зональною 
будовою за інтенсивністю механічного руйнування порід. 1 – пухкі четвертинні 

суглинки, 2–4 – верхнедевонські конгломерати (2), пісковики (3) та вапняки (4), 5 
– нижньо-середньодевонські кварцити, 6 – мілоніти, 7 – катаклазити та брекчії, 8 – 

тріщинуватість. Мугоджари 
 

У регіональному плані крихко-в'язкі розломи в різних випадках складають або 
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 накладених 
западин. 

Субв'язкі розломи. Розриви цього типу розвинені виключно в епізоні на границі 
останньої з мезозоною (перехідна підзона). Але на відміну від інших розломів 
епізони вони не мають чітко вираженого шва та відповідного крихкого компонента 
амплітуди (див. рис. 3.4.40, в) і являють собою досить потужні (у великих, 
регіональних – шириною до перших кілометрів) лінійні зони крихкого кліважування 
гірських порід. Зміщення по цих розломах відбувається за схемою прос того зсуву: 
сумарна амплітуда складається із суми мікрозміщень по всіх кліважних поверхнях, 
які складають відповідну цьому порушенню зону. У шаруватому середовищі такі 
структури обов'язково несуть складки сколювання, виникнення котрих, як 
відзначалося вище, викликається зміною по латералі мікроамплітуд та напрямків 
зміщення по множині відзначених поверхонь.  

Подібні розломи мають структурно-зональну будову, яка маркується 
тектонофаціями V–X епізони. Така зональність підкреслюється зростанням у хрест 
простягання, від периферії до центра, інтенсивності кліважування, стиснення 
складок та інших супровідних їх дислокаційних перетворень. При цьому найбільш 
високобальна тектонофація маркує місце номінального шва. Дуже часто в осьових 
частинах розломів даного типу, особливо, якщо ці частини маркуютьс я 
тектонофаціями ІХ–Х, розвинені вторинні монокліналі, які являють собою 
структури повної вторинної лінеаризації (сплощення і витягнення в одному 
напрямку) всіх геологічних тіл та їх частин, а також дислокаційних структур. Як 
правило, у зонах такої лінеаризації в гетерогенних середовищах розвинений 
тектонічний меланж.  
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У регіональному плані субв'язкі розломи часто утворюють ешелоновані системи 
(шовноскладчасті зони), усередині котрих вони субпаралельні між собою, сильно 
наближені одна до одної чи накладаються своїми крайовими частинами одна на 
одну.  

В'язкі кліважні розломи. Розриви даного типу розвинені тільки в мезозоні. Вони,  
як і розглянуті вище субв'язкі розломи, виражені лінійними зонами кліважної течії 
гірських порід, але в даному випадку за участі динамометаморфізму зеленосланцьової 
фації (див. рис. 3.4.40, г) У шаруватому середовищі такі розломи несуть у собі складки 
ламінарної течії та дезінтеграційні структури типу в'язкого будинажу тощо, розвиток 
котрих, також як і в попередньому випадку, зумовлений диференційованим 
розподілом амплітуди по всій ширині зони течії. Подібні розломи с труктурно-
зональні й в осьових час тинах предс тавлені вторинними монокліналями, а в 
гетерогенних середовищах, крім того, тектонічним меланжем. Вони маркуються 
тектонофаціями V–X мезозони.  

Механізми формування розломів даного типу нижче демонструється на парафіновій 
моделі (рис. 3.4.44).  

 

 
Рис. 3.4.44. Парафінова модель в'язкого кліважного (або сланцюватого) розлому 

та його структурної зональності. Матеріал було розігріто до 2/3 температури 
плавлення. У кружечках – мікроструктура парафіну: 1 – первинна 

полігональна за межами "розлому", 2 – груболінзоподібна безпосередньо біля 
"розлому", 3 – тонколінзоподібна в крайовій частині "розлому", 4 – сланцювата 

в центральній частині "розлому" (за Є.І.Паталахою, 1981) 
 

Розломи цього типу, як і субв'язкі, утворюють шовні зони і в тому числі зони 
зім'яття, які маркуються переважно тектонофаціями VIIІ–Х. 
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В'язкі сланцюваті та гнейсуваті розломи. Такі порушення майже безроздільно 
панують у катазоні. Вони також являють собою лінійні зони з усім набором 
складчастих та дезінтеграційних структур, характерних для в'язких розломів 
розглянутого вище типу (див. рис 3.4.40, г). Але за своїм походженням вони зобов'язані 
кристалізаційно-сланцюватій, трансляційно-сланцюватій або гнейсуватій течії гірських 
порід. Маркуються ці тектонічні утворення тектонофаціями ІІІ–Х катазони. 

Розломи даного типу також складають шовноскладчасті зони. Крім того, їх 
різновиди, що залягають відносно горизонтально, утворюють у метаморфічних 
товщах структури типу "шаруватого пирога" з ритмічною тектонофаціальною 
зональністю по вертикалі.  

Треба зауважити, що і сьогодні подібні дислокаційні структури далеко не всіма 
сприймаються як в'язкі розломи та і взагалі як структури в'язкої чи пластичної течії. 
Більше того, їх традиційно плутають із тіньовими структурами. 

 

 
Рис. 3.4.45. Схематичний розріз в'язкого розлому первинної епізони у 

флішоїдних відкладах верхнього ордовіка Джалаїр-Найманської шовної зони в 
Чу-Ілійських горах (Південний Казахстан) 

 
Крім розглянутих типів в'язких розломів, існує ще один наближений до них тип 

розривних структур, які можна назвати синдіагенетичними в'язкими розломами 
(рис. 3.4.45), що розвинені у флішоїдних товщах, котрі у сферу розривних 
дислокаційних перетворень потрапили на стадії діагенезу осадових порід. Такі 
розломи представляють собою вторинні монокліналі меланжеподібної будови, у 
межах яких лінзи та будини відносно жорстких порід (пісковики, вапняки тощо) 
затерті в механічно розсланцьованих або крихко розкліважованих тонкоуламкових 
осадових породах (рис. 3.4.46).  
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Рис. 3.4.46. Літологічно вибірково розлінзовані та крихко розкліважевані 

флішоїдні відклади верхнього ордовіка в зоні синдіагенетичного в'язкого розлому 
(схему цього розлому наведено на рис. 3.4.45.) 

 
Крутопадаючі,різновиди розломних структур даного типу тісно пов'язані з великими 

флексурами, створюючи їх внутрішнє крило. У той же час полого- та 
горизонтальнозалягаючі різновиди таких структур, звичайно, є зонами, граничними для 
покривів, скиб, шар'яжів та інших подібних утворень, які сформувалися в первинній 
епізоні. 

Зміна реологічних форм прояву розломів по вертикалі. Розломи, які перетинають 
усю земну кору, по вертикалі змінюють свої реологічні форми прояву та потужність 
відповідно до зміни реологічних властивостей середовищ. Про це свідчать неоднакова 
морфологія розломів, яка спостерігається на різних ерозійних зрізах земної кори. 
Зокрема, розломи глибоких ерозійних зрізів, тобто ті, які просторово й у часі пов'язані з 
древніми метаморфічними комплексами амфіболітової та гранулітової фацій, 
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представлені сланцюватими та іншими подібними їм реологічними типами, тоді як 
аналогічні тектонічні структури на ерозійному зрізі зеленосланцьових 
динамометаморфічних утворень належать до типу в'язких кліважних і значно менш 
потужні, ніж кристалізаційно-сланцюваті. Нарешті, відносно молоді й у тому числі 
неотектонічні розломи, котрі, зрозуміло, слабо або взагалі не еродовані, завжди 
представлені крихкими та крихко-в'язкими реологічними модифікаціями.  

Зіс тавлення потужнос тей і морфологічних форм прояву розривних структур, які 
спостерігаються на різних ерозійних зрізах земної кори, дозволяють 
реконструювати типовий глибинний розлом у вигляді реологічно-зональної 
колони, яка в поперечному перетині нагадує телевіз ійну башту (рис. 3.4.47). 
Зокрема, нижня (катазональна) час тина цієї колони найбільш потужна й 
представлена в'язкою сланцюватою або гнейсуватою складовою, середня 
(мезозональна) її частина – динамометаморфічно-кліважною складовою, і, 
нарешті, верхня (епізональна) – крихким розломом та крихко-в'язким.  

Відзначена тенденція збільшення потужнос ті розломної колони зверху донизу, 
можливо, зберігається тільки до нижньої границі катазони-2. А далі, зовсім не 
виключено, вона різко звужується в "гранулітовій" час тині катазоні-1, де 
спроможність метаморфічних порід до сланцюватої, гнейсуватої та інших форм 
пластичної та в'язкої течії, як уже відмічалося, різко знижується. 

Крім того, ця колона трансформується і в первинній епізоні: на ділянках, де вона 
перетинає помірно- та слаболітіфіковані осадові товщі (первинну епізону), замість 
крихкого розлому в ній з'являється в'язкий безкліважний.  

Треба зауважити, що відзначена будова колони на певних етапах термальної 
еволюції земної кори змінює свою конфігурацію за рахунок видовження або 
скорочення (рис. 3.4.48, а, б) та навіть зникнення (рис. 3.4.48, в) її крихкої складової. 
Зокрема, зменшення довжини останньої й відповідно наближення до поверхні 
в'зкорозломних складових відбувається при зростанні тепературного градієнта і має 
місце в так званих рухомих зонах земної кори, які відзначаються підвищеним 
тепловим потоком (континентальні та океанічні рифти, гарячі "точки", острівні дуги, 
епігеосинклінальні та епіплатформні орогени тощо), а також активно проявляєтьс я 
при коліз ії. У свою чергу, збільшення довжини крихкорозломної частини відзначеної 
колони, тобто розповсюдження крихких розломів на значну глибину, відбуваєтьс я 
при значному зниженні температурного градієнта. Подібне явище характерно для 
так званої консолідованої земної кори (платформи та їх щити, океанічні плити, 
орогени на заключних стадіях розвитку). Зниження відзначеного градієнта веде до 
збільшення потужності епізони, а отже, і потужності пружного шару земної кори. 
Причому є підстави припускати, що потужність останньої може зростати до 15-25 
км. Зокрема, про це свідчать дані глибинного буріння у нафтоносних районах, які 
фіксують відсутніс ть у нафтоносних районах будь-яких метаморфічних змін 
осадових порід навіть на глибинах 7-9 км. Більше того, аналогічну відсутніс ть 
метаморфізму порід осадового чохла встановлено в Прикаспійській западині 
сейсмічними методами навіть на глибинах до 20-25 км.  
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Рис.3.4.47. Принципова схема будови розломної колони по вертикалі (КЗ – 

катазона, МЗ – мезозона, ЕЗ – епізона), що побудована на основі реконструкцій 
згідно з принципами тектонофаціального аналізу. а-е – реологічні типи 

розломів: а – в'язкий сланцюватий або гнейсуватий, б – в'язкий кліважний, в – 
cубв'язкий (крихкокліважний), г – крихко-в'язкий, д – крихкий 

 

 
Рис. 3.4.48. Схема залежності будови розломної колони від підняття чи 
занурення границь (та відповідних їм ізотерм) структурно-реологічних 

обстановок у фанерозої : 1 – у режимі з глибоким зануренням епізони – холодної 
земної кори (платформи та їх щити, мезо-кайнозойські орогени),  2 – у режимі з 

помірним зануренням епізони (палеозойські орогени та мезо-кайнозойські 
складчасті зони), 3 – у режимі з високими стоянням мезозони та катазони 

(палеозойські складчасті зони) 
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Крім регіональних теплових факторів, зміна будови розломної колони 
викликається збільшенням амплітуди зміщення та пов'язаним із ним локальним 
механічним розігрівом середовища і підсиленням теплової конвекції. Подібна зміна 
знаходить свій вираз в одночасному зростанні потужнос ті зон розломів та міграції їх 
високопластичних реологічних складових знизу доверху за схемою (рис. 3.4.48). 
Найбільш активно подібні зміни відбуваються у розломів типу горизонтальних 
зсувів, амплітуда зміщень у яких не лімітується ізостаз ією і може досягати десятків, 
сотень і більше кілометрів. Але досвід вивчення подібним чином трансформованих 
розломних зон свідчить, що їх реологічна еволюція відбувалася тільки при 
безупинному зміщенні, тобто впродовж однієї певної тектонічної фази, і 
припинялася після тектонічної паузи (перерви).  

Подібні розломи на глибоких ерозійних зрізах завжди мають латеральну 
структурно-реологічну зональніс ть, яка підкреслюється проявом найбільш 
високотемпературних структурно-реологічних форм і відповідних їм 
високотемпературних динамометаморфічних змін порід в осьовій частині цих 
тектонічних структур. Зональністю подібного типу, наприклад, володіє цілий ряд 
каледонських та герцинських розломно-складчастих (шовних) структур (див. розд. 
"Шовноскладчасті комплекси"). 

 

3.4.5.4. Кінематичні типи розломів 
У даній роботі кінематична типізація розломів наведена з урахуванням: 1) кутів 

падіння цих структур (орієнтування поверхонь зміщення відносно горизонту), 
2) форми їх за падінням та в плані (траєкторії зміщення) та 3) характеру зміщення 
блоків по цих порушеннях відносно горизонту та один одного. 

Розломи за кутами падіння та формою за падінням і в плані поділяються на: 
1) вертикальні (~90), 2) круті (90-30), 3) пологі (0-30), 4) горизонтальні (~0) , 
5) лістричні, 6) циліндричні та 7) кільцеві. 

Залежно від кута падіння розломів та характеру відзначеного відносного 
зміщення виникає ряд кінематичних комбінацій, які дозволяють поділяти такі 
порушення на наступні типи (категорії) : 1) врізи, 2) зсуви, 3) скиди, 4) підкиди, 
5) насуви (надвиги), 6) розсуви.  

 

 
Рис. 3.4.49. Вріз (а) та зсув (б) 
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Характеристику відзначених типів розломів зручніше розглядати, якщо умовно їх 
або відповідну їм поверхню називати зміщувачем, а зміщені частини – блоками 
(тектонічними блоками) і, крім того, плоскі геологічні тіла (шари, сили, дайки тощо), 
які притинаються перпендикулярно чи під кутом до зміщувача, – крилами розлому (див. 
рис. 3.4.40). До того ж якщо зміщувач нахилений, то крило, під котре падає цей 
зміщувач, називається висячим, а протилежне крило – лежачим.  

Відс тань, на яку зміщено блоки, та таку ж відстань між крилами вздовж зміщувача 
називають амплітудою розлому (А), або, як було зазначено вище, загальною 
амплітудою розлому (Аз). У свою чергу, загальну амплітуду розкладають на: 
вертикальну (Авр) та горизонтальну (Агр), яким відповідають проекції загальної 
амплітуди на вертикальну та горизонтальну площину відповідно.  

Амплітуду у крихких розломів ще називають амплітудою сколювання. Вона 
відповідає відзначеному вище крихкому компоненту амплітуди (Ак). У той же час 
аналогічну амплітуду у в'язких розломів називають амплітудою зсуву або 
пластичної (чи в'язкої) течії, котра відповідає в'язкому компоненту амплітуди (Ав).  

Розглянемо характеристики зазначених типів розломів докладніше.  
Врізи. До категорії таких тектонічних порушень належать вертикально падаючі 

розломи всіх реологічних типів, зміщення блоків та крил, по яких відбувається по 
вертикалі (рис. 3.4.49, а). Амплітуда, загальна у цих розривів, збігається з 
амплітудою вертикальною, а горизонтальна дорівнює нулю. Піднятий блок завжди 
більш денудований, і відповідно складений древнішими породами, ніж опущений. 

Зсуви. Зсувами називаються субвертикальні розломи всіх реологічних типів, 
зміщення блоків і в ідповідно крил в яких відбувається в горизонтальному напрямку 
(рис. 3.4.49, б). Загальна амплітуда цих порушень збігається з горизонтальною, а 
амплітуда вертикальна дорівнює нулю. Тектонічні блоки з обох боків таких розломів 
знаходяться на однаковому гіпсометричному рівні.  

Крихкі зсуви ще називають сколами.  
Серед розломів даної категорії на геологічних картах виділяють ліві й праві. Для 

визначення такої їх належності викорис товують декілька правил. Найпростіше з них: 
зупиняють свій погляд на місце стику одного з крил із розломом, і дивляться, у 
якому напрямі відносно цього стику зміщено інше крило. Якщо воно зміщено наліво 
–цей зсув лівосторонній, а якщо направо – то він правосторонній.  

Скиди. Скидами вважаються нахилені під кутами від 30 до 90 розломи всіх 
реологічних типів, у котрих висяче крило є опущеним (рис. 3.4.50). Такі тектонічні 
порушення характеризуються і вертикальною (Авр), і горизонтальною (Агр) 
амплітудою. При цьому ос тання на горизонтальній проекції демонструє 
розходження крил по латералі. Серед подібного типу розломів виділяють круті 
(>60), пологі (30-60) та лістричні (ковшоподібні).  
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Рис. 3.4.50. Скиди: а – звичайний та б – лістричний 

 
Підкиди. До розломів цього типу відносяться крутопадаючі розриви всіх 

реологічних типів, у котрих висяче крило є піднятим (рис. 3.4.51). Такі розломи, як і 
попередні, характеризуються і вертикальною, і горизонтальною амплітудою, але 
остання на горизонтальній проекції демонструє взаємоперекриття крил. Дугоподібні 
різновиди таких порушень називають лістричними. 
 

 
Рис. 3.4.51. Підкиди: а – звичайний, б – лістричний 

 
Насуви (надвиги). Це полого падаючі підкиди та горизонтально залягаючі розломи 

всіх реологічних типів. Серед порушень цього типу виділяють: 1) власне насуви 
(надвиги), які падають під кутами 0-30 (рис. 3.4.52, а), та 2) шар‘яжі, які залягають 
майже горизонтально і часто мають хвиляс ту поверхню (рис. 3.4.52, б). Перші 
володіють вертикальною та горизонтальною амплітудою. Причому горизонтальна у 
них значно перевершує вертикальну. У других вертикальна амплітуда практично 
дорівнює нулю, а горизонтальна фактично збігається із загальною. 

Розломами даного типу контролюються тектонічні покриви. При цьому тіло, яке 
знаходиться вище зміщувача і переміщувалося по такому розлому, називаєтьс я 
алохтоном (покривом, скибою, шар'яжною пластиною тощо), і, навпаки, тіло, яке 
знаходиться нижче поверхні зміщувача і служило ложем, на поверхні якого 
відбувалося ковзання, називається автохтоном.  

Серед розломів даного типу виділяють стратифіковані (рис. 3.4.53). До останніх 
відносять розривні порушення будь-якого реологічного типу, орієнтовані паралельно 
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поверхням шарів та їх пачок. У первинній епізоні вони предс тавлені зонами 
механічного розсланцювання, у вторинній епізоні – зонами так званих 
внутрішньоформаційних брекчій, у мезозоні – зонами пошарового кліважу, а в 
катазоні – зонами пошарової кристалізаційної або трансляційної сланцюватості 
тощо. Крім того, подібні розривні порушення часто розвинені в апікальних час тинах 
діапірових тіл, в'язких протрузій та граніто-гнейсових куполів. Значна частина таких 
розломів належить до числа похованих.  

 

 
Рис. 3.4.52. Насуви: а – нахилений, б – горизонтальний (шар'яж) 

 

 
Рис. 3.4.53. Стратифіковані розломи: а – внутрішньоформаційний, б – між 

формаційний 
 

Лістричні розломи. До порушень цього типу відносяться розриви будь-якого 
реологічного типу, які у вертикальному перетині мають ківшоподібну форму. Серед 
них, як відзначено вище, виділяють лістричні підкиди та лістричні скиди (див. 
рис.3.4.50, б та 3.4.51, б). Як правило, це великі корові розломи, які перетинають усі 
структурно-реологічні зони. Цілий ряд геофізичних даних свідчить, що у вторинній 
епізоні та мезозоні відповідні їм частини падають крутіше, ніж у катазоні. Відомо 
також, що розломи подібного типу завжди заломлюються шляхом виположування у 
товщах відносно слаболітіфікованих осадових порід (верхня частина первинної 
епізони). 

Циліндричні розломи. Такі порушення у вертикальному розріз і також мають 
форму дуги. Але зміщення по них за падінням може змінюватися від скидового до 
підкидового, або навпаки. Таке зміщення відбувається по круговій траєкторії з 
обертанням одного з блоків навколо певного центра А (рис. 3.4.54). 
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Рис. 3.4.54. Циліндричний розлом. Стрілками показано характер зміщення-

обертання 
 

Кільцеві розломи. Порушення даного типу мають форму кола чи наближеної до 
нього фігури в плані. Їх утворення пов'язано з вулканічними (див. розд. "Вулкано-
тектонічні структури"), підземними вибуховими, поверхневими ударними та іншими 
явищами, а також з обертанням тектонічних блоків по вертикальній чи 
крутонахиленій осі. 

 

 
Рис. 3.4.55. Розсув, який заліковується жильним тілом. Стрілками показано 

напрямки зміщення блоків 
 

Розсуви. Розриви даного типу являють собою гігантські тріщини відриву. Вони 
завжди компенсаційно заліковані магматичними (дайками тощо) або 
метасоматичними жильними тілами (рис. 3.4.56). Крім того, до таких порушень 
планетарного масштабу належать осьові частини континентальних та підводних 
рифтів, по яких відбувається розходження великих блоків земної кори та 
літосферних плит. З певними древніми такими с труктурами пов'язано серії так 
званих "паралельних дайок".  

Комбіновані розломи. Зміщення по практично всіх розглянутих розломах час то 
носять комбінований характер. Зокрема, зсуви можуть ускладнюватися підкидовими 
зміщеннями і навпаки. Тоді залежно від переважання амплітуди того чи іншого 
напрямку зміщення вони утворюють комбінації типу зсуво-підкиду чи підкидо-зсуву. 
У свою чергу ці обидва типи розломів можуть супроводжуватися обертанням блоків 
по осі, нормальній до поверхні зміщувача. Тоді вони набувають статусу шарнірних 
зсувів та аналогічних підкидів, скидів (рис. 3.4.56) тощо. Існують, крім того, 
сполучення розсувів зі сколами – зсуво-розсуви.  
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Рис. 3.4.56. Схема шарнірного скиду в Лехтенбурзькому грабені в Тюрінгії  

(за Г.Тешке, із кн. Г.Д.Ажгірея, 1966) 
 

До комбінованих розривних структур належать також деякі сучасні трансформні 
розломи, котрі перетинають серединно-океанічні хребти океанів. Переважаюче 
горизонтальне зміщення по таких розломах, як правило, ускладнюється розсувами, 
яким на підводній поверхні відповідають каньйоноподібні долини.  

Із древніми подібними структурами часто пов'язано лінійні та кулісні системи 
дайок (дайкові пояси).  

 

 
Рис. 3.4.57. Динамопара (а) та динамосистема (б) 

 

 
Рис. 3.4.58. Серія субпаралельних герцинських динамосистем та накладена на 
них поперечна альпійська динамопара (вона виділена "жирними" лініями) у 

горах Кендиктас (Південний Казахстан). 1-2 – альпійські зсуви (1) та насуви (2), 
3 – герцинські зсуви (б), а також насуви (а), які сформувалися  по каледонських 

в'язких розломах, 4-7 – формаційні комплекси: 4 – пізньогерцинський 
колізійний (осадово-вулканогенний), 5 – ранньогерцинський колізійний, 6 – 
ранньо- та середньокаледонський островодужний (кременисто-теригенно-

вулканогенний),  7 – середньоордовицькі гранітоїди 
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Динамопари та динамосистеми розломів. Деякі розломи по простяганню 
переходять з одного кінематичного типу в інший, утворюючи комбіновані 
сполучення. Одним із поширених таких сполучень є з'єднання по простяганню зсуву 
і насуву. При цьому серед подібних сполучень виділяють динамопари (А.І.Суворов, 
1968) та динамосистеми. Перші являють собою одну пару: зсув + насув (рис. 3.4.58, 
а), а другі – трійцю, яка складається з лівого й правого зсуву та насуву, який їх 
з'єднує насув (рис. 3.4.57, б та 3.4.58).  
 

 
Рис. 3.4.59. Гілляста будова Ргайтинського крихко-в'язкого зсуву в горах 

Кендиктас (Південний Казахстан), яка складається з розломів першого, другого 
та третього порядку (позначено цифрами) 

 

 
Рис. 3.4.60. Західно-Мугоджарський субв'язкий (крихкокліважний) розлом та 

гілляста система додаткових аналогічних розломів. Зони розломів "розкладено" 
на тектонофації епізони за десятибальною шкалою: 1 – тектонофації І-ІІ в чохлі 

неоген-крейдяних осадових порід, 2-8 – тектонофації субв'язких  розломів 
перехідної частини епізони в мезозону в кременисто-базальтоїдних відкладах 
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мугоджарської світи (середній-нижній девон) та осадових і кисло-середніх 
вулканогенних відкладах серенього-верхнього девону: 2 – ІІ-IV, 3 – V, 4 – VI, 5 – 
VIІ, 6 – VIII, 7 – ІХ, 8 – Х), 9,10 – зони брекчування (крихко-в'язкі розломи), 11 – 
пізньодевонські плагіограніти, 12 – лінзоподібні тектонічні блоки кременистих 

(а) та кислих субвулканічних (б) порід, 13 – тектонічний меланж, 14 – крихкі 
розломи вторинної епізони 

 
Ієрархія розломів. Розломи, як і будь-які інші дислокаційні с труктури,  

утворюють певну ієрархію. У зв'язку з цим серед них прийнято виділяти порушення 
першого, другого та більш високих порядків. За основу такого виділення беретьс я 
орієнтація розломів відносно напрямків регіонального с тиснення чи розтягання, а 
також відносна протяжніс ть та амплітуда цих порушень. Зокрема, найбільш 
протяжні та великоамплітудні розломи, які мають регіональне значення, 
приймаються за структури першого порядку, а менш протяжні і відповідно 
малоамплітудні – певного більш високого порядку (рис. 3.4.59, 3.4.60) 

З урахуванням підпорядкування виділяють головні та додаткові розломи. Останні 
є гілками (оперенням) перших. Вони причленовуються під певним кутом до 
головних. В тектоніці розроблено цілий ряд схем подібних співвідношень розломів. 
Одна із таких схем, за авторством Я.Муді та М.Хілла (1956), приведена нижче рис . 
3.4.61). Згідно цієї схеми головні розломи орієнтуються під кутом приблизно 30 до 
напрямку головного (регіонального) стиснення, а додаткові розломи кожного 
наступного порядку утворюють пари під кутом 60 між собою, гостра бісектриса між 
котрими орієнтована під кутом до 90 відносно порушення попереднього порядку ( 
 

 
Рис. 3.4.61. Схема кутових співвідношень розломів різних порядків у районі 
скидової тектоніки (за Я.Муді та М.Хілом, 1956). 1 – регіональний напрямок 
стиснення. І, І, д, ІІ, ІІІ – розломи відповідно першого, першого додаткового, 

другого та третього порядків. Пунктирними лініями показано бісектрису кута 
між додатковими розломами, яка відповідає напрямку стиснення відповідного 

цим розломам порядку 
Треба застережити, що при визначенні порядків розломів часто не враховуються 

реологічні форми прояву цих структур, тобто в одну ієрархічну групу включаютьс я 



217 

різні за реологічними механізмами походження порушення. Треба чітко уявляти, що 
гілкою крихкого розлому може бути тільки крихкий розлом (див. рис. 3.4.59), а 
гілкою в'язкого розлому – тільки аналогічний за морфологічними формами прояву 
в'язкий (див. рис. 3.4.60), бо в одній структурно-реологічній обстановці й головні, і 
додаткові розломи формуються за однаковими механізмами! Тому при аналізі 
супідрядності розломної тектоніки на геологічній карті спочатку треба визначитись, 
з яких реологічних типів вона складається, а вже потім установлювати характер 
зв'язків та супідрядності цих тектонічних структур. 

 

3.4.5.5. Вторинні монокліналі та тектонічний меланж 
При дуже інтенсивній кліважній, сланцюватій та інших формах течії гірських порід у 

зонах в'язких розломів виникають дислокаційні утворення, які за внутрішньою будовою 
відповідають або монокліналям, або тектонічним хаотизованим утворенням. Перші 
прийнято називати вторинними монокліналями, а другі тектонічним меланжем. 

 

 
Рис. 3.4.62. Фрагменти вторинної монокліналі, складеної інтенсивно 

розкліважованими вендськими флішоїдними відкладами (аксумбинська світа) 
в зоні однієї з гілок Каратауського розлому: ліворуч – зі збереженням 

фрагментів складок, праворуч – із повним вторинним розшаруванням (повною 
ліанеаризацією). Світле – вторинні шари динамометаморфізованих кременисто-

карбонатних алевролітів, темне – такі ж шари динамометаморфізованих 
вуглецевистих алевролітів та аргілітів 

 
Вторинні монокліналі. Монокліналі цього типу являють собою ділянки 

високих ступенів лінеаризації (вторинного розшарування) та переважного 
орієнтування всіх видовжених та сплощених тектонічних тіл, мезо- та 
мікророзривів, фрагментів складок тощо. Такі ділянки приурочені до осьових 
частин в'язких розломів і маркуються виключно тектонофаціями VIII–X. У 
шаруватих середовищах їм відповідають зони інтенс ивної ізоклінізації складок та 
навіть розчленування і перетворення фрагментів останніх у вторинні площинні 
елементи (рис. 3.4.62, ліворуч). Характерною формою внутрішньої організації 
таких монокліналей є так звана вторинна шаруватіс ть.  
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Вторинна шаруватість являє собою паралельне перешарування надзвичайно 
сильно тектонічно сплощених і розтягнутих вторинних тіл при кліважній, 
сланцюватій та інших формах течії гірських порід. Основними кінематичними 
одиницями такої шаруватості є кліважний мікролітон (рис. 3.4.62, праворуч) або 
сланцюватий та будь-який інший вторинний мікрошар.  

"Шаруватість" даного типу має свою власну стратифікацію, яку також прийнято 
називати вторинною. Подібна стратифікація може бути на 100% новоутвореною, 
якщо вона сформувалася при тектонічній течії, поперечної до первинних поверхонь 
нашарування. В інших випадках вона може зберігати релікти первинної, якщо 
виникла при поздовжній тектонічній течії. Але і в цьому випадку відбуваєтьс я 
значне спотворення первинних потужностей геологічних тіл.  

Тектонічний меланж. Меланж цього типу являє собою мікстит, в якому і уламковий, 
і цементуючий матеріал (матриця) мають однакове – спільне деформаційне походження. 
Матриця, залежно від механізмів дислокаційних перетворень порід, представлена 
розкліважованими або кристалізаційно- чи трансляційно-розсланцьованими, 
розгнейсованими породами, а уламковий матеріал – надзвичайно розосередженими і 
затертими у відзначеному субстраті будинами та тектонічними лінзами шарів 
некомпетентних порід (рис. 3.4.63, 3.4.64). 

Великі (шириною від перших сотень метрів до першого кілометра) та гігантські 
(шириною до десятків кілометрів) такі монокліналі з меланжевою будовою прийнято 
називати зонами зім'яття. Класичним прикладом подібної зони є Іртиська зона 
зім'яття – вторинна макромонокліналь, ширина котрої досягає 20–40 км і яка 
простягається на багато сотень кілометрів. 

 

 
Рис. 3.4.63 (ліворуч). Тектонічний меланж в зонах Західно-Мугоджарського 

cубв'язкого розлому (див. рис. 3.4.60): 1 – матрикс, складений інтенсивно 
розкліважованими базальдоїдами мугоджарської світи (нижній-середній девон), 2, 

3 – тектонічні лінзи (макробудини) кременистих (2) та карбонатних (3) порід 
середнього девону 

Рис. 3.4.64 (праворуч). Тектонічний меланж у зоні Врадіївського в'язкого 
сланцюватого розлому на Середньому Побужжі в розсланцьованих біотит-

амфіболових гнейсах дністровсько-бузької серії (1). Тектонічні лінзи 
розгнейсованих апліт-пегматоїдних гранітів побузького комплексу (2) та 

пегматитів (3) 
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3.4.6. В'язкі протрузії 
В'язкими протрузіями називають тіла, які переміщувалися у твердому стані як 

пластична маса.  
Протрузії подібного типу формуються в зонах в'язких розломів унаслідок 

в'язкісної інверсії, яка нагадує ефект витискання пиріжкової начинки. Обов'язковою 
умовою для с творення протрузій даного типу є: 1) висока динамічність середовища, 
2) велика в'язкісна контрас тність цього середовища, тобто присутність у ньому 
порід, в'язкість котрих як мінімум на декілька порядків нижче в'язкості інших, 
оточуючих порід.  

Формування в'язких протрузій в зонах розломів відбувається шляхом сплюснення 
(розтягу-стиснення) плас тичних тіл та їх руху в напрямку найменшого тиску, тобто 
до денної поверхні. Причому максимальне видовження залежно від характеру 
зміщення може відбуватися по осі а, або b.  

В'язкість і відповідно пластичність порід залежить, як уже відзначалося, від 
температури, ступенів розкліважування чи розсланцювання, а в осадових породах, крім 
того, від ступенів літифікації. У зв'язку з цим у різних структурно-реологічних 
обстановках у сферу формування протрузій в одному випадку потрапляють тіла, складені 
породами, в яких необхідною є для цього процесу аномально низька в'язкість, зумовлена 
чисто літологічними факторами, у другому – динамометаморфічними перетвореннями, а 
у третьому – локальним розігрівом порід. Подібна різноманітність ситуацій дає підставу 
поділяти протрузії на: 1) "холодні", 2) динамометаморфічні та 3) "гарячі". 

 

3.4.6.1. "Холодні" протрузії 
"Холодні" протрузії утворюються в епізоні, де низька температура суттєво не 

впливає на в'язкість порід і переміщення мас відбувається виключно за рахунок 
високої первинної пластичності деяких порід. До таких протрузій належать тіла 
примусово переміщених при пластичній деформації зволожених глин, глинис тих 
сланців, солей, серпентинітів, а в деяких випадках навіть вугілля. 

 

 
Рис. 3.4.65. Глиняна протрузія, яка сформувалася при русі зволоженого 
глинистого матеріалу по тріщинах, у моласових флішоїдних відкладах 

дуланкаринської світи (верхній ордовік) у Чу-Ілійських горах (Південний 
Казахстан) 

 
Протрузії зволожених глинистих мас. Виникнення таких протрузій є одним із  

проявів глиняної тектоніки. Формування їх відбувається виключно у верхній частині 
первинної епізони і зумовлюється відносно високою пластичніс тю глин у вологому 



220 

стані. Зокрема, в'язкість таких глин становить, як уже було відмічено раніше, 102 Пас, 
тоді як інших оточуючих їх порід (нехай навіть помірно діагенезованих) може 
досягати 1017-18 і більше Пас. Тому вологі глини при спільній деформації з жорсткими 
вмісними породами витискуються і рухаються по тріщинах та розломах, утворюючи 
протрузивні тіла, які проривають інші породи. Форма таких тіл може бути дайко-, 
штоко-, лаколітоподібною та іншою і, як правило, супроводжується відгалуженнями 
(рис. 3.4.65). Контакти таких тіл із вмісними породами різкі, незгідні.  

Глиняні протрузії відміченого типу надзвичайно характерні для флішових товщ 
Українських Карпат та Криму. За даними В.С.Заїка-Новацького (1991) їх розміри 
там коливаються від перших до сотень метрів.  

Серпентинітові протрузії. Такі протрузії предс тавлені вторинно 
переміщеними, унаслідок видавлювання, серпентинітовими тілами. Вони 
формуютьс я в епізоні на ділянках прояву так званої офіолітової тектоніки 
(тектонічної переробки океанічної кори) шляхом переміщення серпентинітового 
матеріалу по пологих і крутонахилених розломах будь-якого реологічного типу 
(рис. 3.4.66).  

Серпентиніти – це продукти заміщення ультраосновних порід мінералами 
серпентинітової групи (антигорит, хризотил, хризотил-азбес т та ін.). Крім того, в 
невеликій кількос ті вони міс тять карбонати, а також іноді тальк, актиноліт, 
тремоліт та інші мінерали. Найчас тіше ці породи мають лускато-волокнисту або 
тонколускату текс туру, яка робить їх аномально дуже плас тичними в оточуючому 
жорсткому середовищі.  

Протрузивні тіла даного типу фактично заповнюють великі розломи, рухаються 
по них і час то майже досягають поверхні, пронизуючи потужні товщі осадових і 
вулканогенних порід. Подібне явище, як правило, супроводжується захопленням 
серпентинітовою масою та транспортуванням у ній уламків більш твердого 
матеріалу офіолітової асоціації (кварцити, органогенні вапняки і доломіти, 
базальти, габроїди, несерпентинізовані ультра-основні породи) та інших гірських 
порід, які зустрічаються на шляху руху цієї маси. При цьому утворюються 
тектонічні суміші, які називають серпентинітовим меланжем (3.4.67).  

 

 
Рис. 3.4.66. Шамшалинська тектонічна лінза (протрузія, яка використала 
пологонахилений розлом – авт.) у Південному Тянь-Шані, що складена 

теригенно-серпентинітовою меланжевою масою (за С.А.Куренковим, 1983): 1 – 
розсланцьовані серпентиніти, 2 – теригенна олістострома, 3 – ефузиви 

основного складу, 4 – глинисті сланці, 5 – родингіти, 6 – четвертинні відклади 
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Рис. 3.4.67. Типовий серпентинітовий меланж на мезорівні: у серпентинітовій 

масі (світло-сіре) затерті уламки напіврозкладених основних та ультраосновних 
порід (темне строкате) 

 
 

3.4.6.2. Динамометаморфічні протрузії 
Динамометаморфічні протрузії формуються в умовах катазони та час тково 

мезозони в зонах в'язких сланцюватих та в деяких випадках кліважних розломів. 
Їх розвиток зумовлюється вибірково підвищеною текучіс тю деяких порід при 
динамометаморфізмі. Вважається, що до числа ос танніх належать кальцитові 
мармури та яшми, яшмоїди (див. розд. "Тектонічна смугас тість…"). Зокрема, 
подібну здібніс ть мармурів відзначає Д.Флін (1967), посилаючись на інших 
дослідників.  

Що ж стосується яшм, то висока їх текучість у відзначених  умовах зумовлена їх 
тонкодисперною структурою, котра, як уже відзначалося (див. розд. "Вторинна 
смугастіс ть тонкозернистих та аморфноподібних порід") надає подібним породам у 
високотемпературних умовах властивості в'язкої рідини.  

Формуванню протрузій даного типу сприяють будинаж та розлінзування, які 
приводять до створення ізольованих тіл. Крім того, у сферу формування протрузій 
потрапляють і великі олістоліти та олістоплаки названих порід (рис. 3.4.68). Розміри 
подібних тіл у деяких випадках досягають перших кілометрів.  
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Рис. 3.4.68. Тектонічна лінза (макробудина) мармурів (2), що несе ознаки 

протрузивного, додаткового, у даному випадку, переміщення серед інтенсивно 
розкліважованих алевро-пісковикових відкладів (1) щербактинської світи 

(середній ордовік) в горах Кендиктас (Південний Казахстан): а – геологічна 
схема, б – геологічний розріз по лінії І-ІІ, в – графік тектонофацій (за 

десятибальною шкалою), який фіксує деформаційну зональність 
 

Динамометаморфічні протрузії мають нас тупні структурні ознаки: 1) їх тіла 
плавно обтікаються сланцюватіс тю або кліважем вмісних порід, 2) власна їх 
структура може бути ускладнена складками турбулентної течії та нагнітання; у 
крайовій частині тіл різко зростає (упритул до ізоклінальних) стисненість цих 
складок, і осьові поверхні складок орієнтовані паралельно контакту, 3) контакти 
таких тіл, як правило, різкі, але часто супроводжуються пластинчас тим 
відшаруванням порід, 4) за відношенням до контактів проявлена деформаційна ( і 
відповідно тектонофаціальна) зональність.  

 
3.4.6.3. "Гарячі" протрузії 

"Гарячі" протрузії, також як і динамометаморфічні, формуються виключно в зонах 
в'язких кліважних або сланцюватих розломів, але в даному випадку за рахунок 
аномально розігрітих тіл, температура котрих значно перевищувала температуру 
вмісних порід. До числа таких утворень належать вторинно переміщені інтрузивні 
тіла (разом із роговиками), які у сферу дислокаційних перетворень потрапили на 
початковій (субсолідусній) стадії остигання, та вторинно розігріті породи на 
окремих ділянках. Нижче розглядатимемо "гарячі" протрузії, що утворюютьс я 
інтрузивними тілами. 

Протрузії інтрузивних тіл формуються виключно в зонах кліважних та 
сланцюватих розломів при спільній зсувній деформації відносно гарячих таких тіл 
із більш холодними вмісними породами. Утворюються вони за рахунок різниці 
температур і зумовлених цією різницею в'язкос ті порід. І чим більша ця різниця, 
тим ефективніше переміщуються інтрузивні тіла. Найбільш активно в цьому 
відношенні поводять себе ті інтрузивні тіла, які у сферу дислокаційних 
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перетворень потрапили на субсолідусній с тадії остигання (солідус – це 
температура, при якій закінчується кристалізація розплаву). 

Треба зазначити, що протрузії інтрузивних тіл – відносно мало відомий тип 
дислокаційних утворень. Певна, але несис темна, інформація про них дається в 
петролого-структурних роботах 1930–1960-х рр. : Г.Клоос (1936), Е.Н.Кранк (1935), 
Р.Болк (1946), А.А.Полканов (1945), Н.А.Єлисєєв (1967), практично відсутня в 
сучасній геологічній літературі.  

 

 
 

Рис 3.4.69. Коренева частина ("цибулька") невеличкої в'язкої протрузії 
cередньоордовицьких біотитових гранітів (1 – нерозгнейсовані, 2 – тектонічно 

розгнейсовані), яка плавно облямовується динамометаморфічно 
розкліважеваними (3 – дуже сильно, 4 – відносно слабо) теригенними 

відкладами середнього в горах Кендиктас. Зверху – графік тектонофацій, який 
за десятибальною шкалою відбиває структурну зональність відносно контакту 
протрузивного тіла (максимум деформаційних перетворень – тектонофація Х – 

припадає на екзо- та ендоконтактові зони). Посередині – падіння кліважу у 
вмісних породах. Унизу – геологічний розріз 

 
Автор даної роботи за результатами багаторічних досліджень у Казахстані 

виділив у складчастих зонах палеозоїд цього регіону тип в'язких протрузій 
(пластичних діапірів) інтрузивних гранітоїдів, який сформувався при 
в'язкорозломних дислокаційних перетвореннях у мезозоні внаслідок спільної зсувної 
деформації відносно гарячих (при температурах, які залишалися близькими до 
солідусних) тіл інтрузивних гранітоїдів із відносно більш холодними вмісними 
породами, температура котрих відповідала термальним умовам зеленосланцевої 
фації метаморфізму. Іншими словами, до подібного типу протрузивних утворень 
віднесено інтрузивні тіла, котрі у сферу дислокаційних перетворень потрапили у 
вигляді пластичної маси у твердій фазі на початковій (субсолідусній) стадії 
остигання. Виникнення таких протрузій було викликано різними реологічними 
механізми течії гірських порід при зсувній деформації. Зокрема, гранітоїди у 
відзначеній термальній ситуації "текли" за допомогою тектонічного розгнейсування, 
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а вмісні породи – за допомогою кліважування, значно менш пластичного, ніж 
розгнейсування. 
 

 
Рис. 3.4.70. Типова латеральна структурно-реологічна зональність у 

контактовій зоні «гарячої» в'язкої протрузії середньоордовицьких гранітоїдів 
(курдай-чатиркульський комплекс) в горах Кенликтас в Південному 

Казахстані: а – плановий розріз; б – тектонофаціальний графік (римськими 
цифрами позначено тектонофації за десятибальною шкалою; а літерами – 

структурно-реологічні обстановки: ЛКЗ – локальна катазона, якій відповідають 
температурні умови, близькі до солід усних, в ендоконтакті протрузивного тіла 
та роговикової фації в екзоконтакті цього тіла, і відзначається гнейсуватістю 

порід в ендоконтакті та кристалізаційною сланцюватістю в екзоконтакті; МЗ-1 
– локальна мезозона, якій відповідають температурні умови біотитової субфації 

зеленосланцевої фації динамометаморфізму, і відзначається кліважно-
сланцюватими структурами течії порід; МЗ-2 – регіональна (фонова для даного 

середовища) мезозона, температурні умови котрої відповідають серицитовій, 
альбіт-серицитовій, хлоритовій, хлорит-серицитовій субфаціям зеленосланцевої 
фації метаморфізму і яка характеризується кліважною течією гірських порід;  – 

геологічний розріз по лінії А (чорними трикутничками з цифрами позначено 
породи, текстурні особливості котрих ілюструються нижче на фотографіях 

штуфів та шліфів) 
 

Протрузивні тіла інтрузивних гранітоїдів несуть нас тупні особливос ті.  
1. Вони гармонічно вписуються в загальну дислокаційну будову в'язких 

розломів, утворюючи в їх межах разом із вмісними породами своєрідні 
перфоскладки, ядра котрих складено власно гранітоїдами, а крила – вміс ними 
породами, що конформно облямовують тіла цих гранітоїдів (рис. 3.4.69). 
Конфігурація і розміри подібних складок у плані та по падінню відповідають 
формі й розмірам гранітоїдних тіл. Разом такі складки і тіла надають відміченим 
зонам антиклінорної будови. 
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Рис. 3.4.71. Гранодіорити курдай-чатиркульського комплексу: 1 – масивної 

(негнейсуватої) текстури у внутрішній частині протрузивного тіла, 2 – 
тектонічно розгнейсовані в ендоконтакті такого тіла. Фотографії зразків, 

прив'язку яких наведено на рис. 3.4.70 (позначена чорними трикутничками з 
відповідними цифрами) 

 
2. В ендоконтакті протрузивних тіл проявлена тектонічна гнейсуватість (типу 

крайових "гнейсів" за Г.Клоосом), інтенсивність котрої зменшується в напрямку до 
внутрішньої частини тіла (рис. 3.4.70).  

3. В екзоконтакті розвинена латеральна структурно-реологічна зональніс ть, яка 
відображує зміну термальних умов та інтенсивнос ті дислокаційних перетворень 
вмісних порід навколо гарячого (під час деформації) протрузивного тіла (рис . 
3.4.70). Зокрема, безпосередньо біля контакту, де термальні умови відповідали 
роговиковій фації (у нашому розумінні локальній катазоні), розвинена 
кристалізаційна сланцюватіс ть (сланцюваті роговики), рівень інтенсивності якої 
відповідає тектонофації Х. Далі від контакту пос тупово зменшується інтенсивніс ть 
дислокаційних перетворень (до рівня тектонофації V і навіть нижче), а разом із 
таким зменшенням відбувається пос тупова зміна кристалізаційної сланцюватості 
кліважем у супроводі динамометаморфізму порід спочатку біотитової, а потім 
серицит-хлоритової субфації зеленосланцевої фації (рис. 3.4.71, 3.4.72).  

Крім відзначених, однією з непрямих, характерною ознакою протрузивних тіл є 
прояв в їх межах син- та пос тдеформаційного порфіробластезу. Останній 
представлено розвитком крупних та навіть гігантських призматичних зерен 
мікрокліна або середньо-кислого плагіоклазу. При цьому ті порфіробласти, які 
кристалізувалися на с тадії протрузивної течії гранітоїдів, також орієнтуютьс я 
паралельно напрямку поверхонь розгнейсування основної маси цих порід і надають 
останній вигляд трахітоїдної текс тури. У свою чергу постдеформаційні 
порфіробласти поводять себе як нерівноважні до тектонічної гнейсуватості 
мікротіла. 
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Рис. 3.4.72. Серії фотографій шліфів (без аналізатора), яка ілюструє зміну 
ступенів динамометаморфічних перетворень алевропісковиків на різній 
відстані від контакту протрузії гранодіоритів курдай-чатиркульського 

комплексу (прив'язка шліфів, наведена на рис. 4, відповідає трикутничкам із 
номерами 3-8): 3 – інтенсивно трансляційно розсланцьована кварц-біотит-

роговобманкова порода (по алевропісковику) із розплющеними та 
розтягнутими (а:с>12-15) реліктовими зернами кварцу (біле), 5 – помірно 
кристалізаційно і трансляційно розсланцьований (з елементами в'язкого 

кліважування) біотит-хлорит-кварцова порода (по алевропісковику) з відносно 
помірно пластично деформованими (а:с~4-8) реліктовими зернами кварцу 

(біле), 7 – розкліважований та серицитизований і хлоритизований 
алевропісковик, деформація зерен кварцу в котрому за співвідношенням а:с не 

перевищує 2, 8 – слабо розкліважований і відповідно слабо хлоритизований 
алевропісковик, із практично збереженою алевро-псамітовою структурою 

 
В'язкі протрузії формуються в різних структурно-реологічних умовах. Зокрема, 

протрузії інтрузивних гранітоїдів, солідусний поріг котрих відносно низький 
(близько 650-700), можуть утворюватися тільки в мезозоні, тоді як протрузивні тіла 
основних та ультраосновних порід, солідусний поріг котрих значно вищий, 
спроможні формуватися і в катазоні.  
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ЧАСТИНА IV 
ДИСЛОКАЦІЙНІ ТА ДИСЛОКАЦІЙНО-РЕЧОВИННІ КОМПЛЕКСИ 

 
Дислокаційні с труктури всіх розглянутих вище типів та рангів, і в тому числі 

складні, гуртуються в ще більш низькопорядкові тектонічні утворення, які 
охоплюють цілі формаційні зони. Подібні угруповання бувають довільними і 
закономірними. Перші являють собою зосередження різногенетичних та 
різновікових дислокаційних с труктур, а другі – дислокаційні комплекси  – стійкі 
набори (ансамблі) одновікових дислокаційних структур та певних геологічних 
тіл, тісно пов'язаних між собою за Р-Т умовами та тектонічними 
(геодинамічними) режимами формування, і які займають певний об'єм більш 
менш однорідного в реологічному відношенні геологічного середовища, котрий 
відповідає певним тектонічним (структурно-формаційним) зонам. Комплекси 
даного типу, у с творенні яких суттєву роль відіграють речовинні 
(динамометаморфічні, метасоматичні, ультраметаморфічні) зміни порід, а також у 
складі яких присутні магматичні тіла або продукти гранітизації, називаються 
дислокаційно-речовинними (або структурно-речовинними).  

Дислокаційні та дислокаційно-речовинні комплекси у відзначеному вище 
розумінні (котрі у своєму складі несуть складчасті структури) названі 
Є.І.Паталахою (1981) генетичними типами складчастості. Ще раніше (1966) 
Г.Д.Ажгірей приблизно подібні комплекси називав структурними і пов'язував їх зі 
стадіями розвитку земної кори та тектонічними режимами окремих ділянок 
останньої, виділяючи комплекси і підкомплекси геосинклінального, платформного 
тощо етапів, складчастих поясів, передгірських та міжгірських западин та інших 
тектонічних зон.  

Відзначені уявлення про тектонічні комплекси певною мірою паралелізуються 
з досить популярними в теперішній час уявленнями про парагенезиси структур, 
які за А.В.Лук'яновим та І.Г.Щербою (1972) розуміються як "набори (комплекси) 
найпрос тіших структурних форм, які складають єдині тектонічні зони, що 
займають певні об'єми гірських порід і в ідрізняються за с труктурою від сусідніх 
ділянок", а за Л.М.Расцвєтаєвим (1987) – як "природна множина різнорідних 
диз'юнктивів, усі члени яких мають (або можуть мати) с пільну геолого-механічну 
природу; основними ознаками цієї спільнос ті є стійкіс ть (неодноразова 
повторніс ть) чи закономірність (геолого-геометрична впорядкованіс ть) їх 
прос торових сполучень". В.А.Старос тін (1988) під структурними парагенезисами 
уявляє "сукупніс ть складчас тих та розривних порушень різних типів та 
масштабів, які сформувалися за результатами впливу на породи і руди одного і 
того ж тектонічного режиму, що існував упродовж певного часового інтервалу".  

Існують різноманітні класифікації дислокаційних комплекс ів (чи парагенезисів 
структур або генетичних типів складчас тос ті). Вашій уваз і пропонується 
класифікація, яка базується на генетичному принципі й ураховує структурно-
реологічні с тани середовища, за Є.І.Паталахою і А.В.Смирновим (1986), і яка 
доповнена автором (п. 4, 5, 8 та час тково п. 1). Зокрема, у числі найбільш 
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поширених таких комплексів (або відповідних їм генетичних типів складчастості)  
виділяються: 1) поверхнево-гравітаційні первинної епізони, 2) глибинно-
гравітаційні первинної епізони (соляна та інша їй подібна тектоніка), 
3) відбитоскладчасті (відображеноскладчасті) первинної епізони, 4) блоково-
брилові вторинної епізони, 5) тектонопокривні, 6) вулканотектонічні первинної та 
вторинної епізони, 7) шовноскладчас ті, 8) плутоно-тектонічні, 9) глибинно-
гравітаційні катазони (гнейсово-купольна тектоніка). 

Коротко розглянемо характеристику кожного з названих комплексів. 
 

4.1. Поверхнево-гравітаційні комплекси первинної епізони 
Поверхнево-гравітаційні комплекси первинної епізони розвинені у верхній частині 

земної кори, яка безпосередньо стикається з атмосферою або водною оболонкою. Вони 
формуються внаслідок гравітаційної нестійкості консистентних осадків та дуже слабо 
діагенезованих і пухких осадових порід, а також продуктів фізичного вивітрювання на 
схилах. При цьому умови виникнення таких комплексів на суходолі і в підводних 
умовах дещо відрізняються між собою і це накладає деякий відбиток на їх склад та 
внутрішню організацію. У зв'язку з цим комплекси даного типу поділяються на 
підтипи: 1) суходільні та 2) підводні. 
 

4.1.1. Суходільні гравітаційні комплекси 
У суходільних умовах у сферу гравітаційної нес тійкості в першу чергу 

потрапляють продукти закарс тування, вивітрювання та землис ті осадові породи. 
Така нес тійкіс ть реалізуються як просідання, провали, обвали та зсуви в 
супроводі ос ипів, каменепадів та переміщення дезінтегрованих і 
недезінтегрованих (блокових, плас тинчас тих) мас. При цьому транспортування 
дез інтегрованого матеріалу відбуваєтьс я за допомогою в'язкоподібної пухкої 
течії, а блокових та плас тинчас тих мас – шляхом ковзання їх на певних відносно 
жорстких поверхнях.  

У числі поверхнево-гравітаційних утворень, які сформувалися в суходільних 
умовах, виділяють поля: 1) структур просідання та провальних воронок, 3) обвалів, 
4) зсувів, 5) гравітаційних покривів. 

Структури просідання та провальні воронки. Структури цього типу 
найчас тіше утворюютьс я при закарс туванні вапнякових та гіпсових товщ.  

Характерними формами структур просідання є котловини. Для останніх 
характерні круті схили висотою в десятки і навіть сотні метрів і відносно рівне дно. 
Їх стінки являють собою замкнуті в плані поверхні, що с творюються тріщинами 
відриву. Розміри таких депресивних структур коливаються по латералі від перших 
до сотень кілометрів. Зокрема, одне з найбільших таких утворень – Лівоньське 
польє на Балканах досягає площі 379,3 км2.  

Провальні воронки виникають при обвалі великих мас над підземними 
порожнинами. Глибина цих структур, як правило, перевершує їх ширину. Значні 
частини таких утворень заповнені уламковим матеріалом (обвальний колювій). 
Форма таких воронок різноманітна: від ізометричної до щілиноподібної. Місцями 
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такі утворення мають лінійне розташування, що пов'язане з наявністю крупних 
тектонічних тріщин, по яких розвивається карст. 

Обвали. Утворення цього типу являють собою переміщені на схилах 
дезінтегровані землисті маси. Їх формування відбувається шляхом відриву цих мас 
по крутопадаючих тріщинах та їх руху по субпаралельних цим схилам поверхнях 
ковзання.  

Зсуви. Зсуви як явище являють собою блокові переміщення частини схилів, 
складених землистими або вивітреними чи закарстованими скельними породами. 
Відповідні цим явищам структури складаються з: 1) тріщин відриву, 2) стінки 
відриву, 3) ложа зсуву та 4) зсувного тіла (рис. 4.1.1).  

Тріщини відриву, як правило, падають круто або трохи нахилені в бік падіння 
схилу.  

Стінак відриву – це крута або угнута поверхня в бік падіння схилу.  
Ложе зсуву, або поверхня ковзання – зрівняна поверхня, яка найчастіше дуже плавно 

з'єднується зі стінкою відриву. Звичайно таке ложе збігається з поверхнею шарів 
зволожених глин, глинистих сланців і мергелів та іншіх порід, які відіграють роль 
своєрідного мастила.  
 

 
Рис. 4.1.1. Зсув та його складові: 1 – землисті (чи їм подібні) породи, 2 – тріщини 

відриву,  3 – стінки відриву, 4 – поверхня зсуву, 5 – ложе зсуву – горизонт відносно 
пластичних порід (глинистих, обводнених мергелистих тощо), 6 – зсувні тіла, 7 – 

відносно жорсткий субстрат, на поверхні якого здійснюється зсув. Стрілками 
показано напрямок зміщення зсувних тіл 

 
Зсувні тіла являють собою блоки переміщених порід. За формою вони 

поділяються на терасоподібні й циркоподібні. Для перших характерні відносно рівні 
поверхні, з яких верхня нахилена вбік поверхні ковзання і нагадує терасу, а друга 
падає паралельно схилу. У свою чергу циркоподібні зсувні тіла відрізняються 
ввігнутою верхньою поверхнею, яка в плані дійсно нагадує півцирк.  

На форму зсувних тіл впливає швидкіс ть їх руху на схилах, котра, як свідчать 
численні дані, може коливатися від десятих час ток до сотень метрів за рік. 
Швидкіс ть може бути перемінною, і більше того, різні час тини зсувного тілі 
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можуть рухатися з різною швидкіс тю і до того ж не на однакову відс тань. Усе це 
приводить до ускладнення зсувних тіл додатковими поверхнями відриву, тобто до 
розпаду на дрібніші зсувні тіла.  

Зсувні тіла можуть досягати ширини до перших кілометрів, а довжини до десятків 
кілометрів при об'ємі до сотень мільйонів кубічних метрів. Подібні за розмахом 
утворення, наприклад, мають місце на південному схилі Туранської плити в 
Середній Азії, на Кавказі в Криму.  

Тіла даного типу поділяються на прості, якщо вони утворилис я за один акт 
зсувного процесу, і складні, якщо вони сформувалися при багаторазовому 
відновленні такого процесу. У другому випадку вони утворюють каскади терас, 
часто непаралельних між собою і ускладнених місцевими зсувами, 
внутрішньозсувними розмивами та іншими трансформаціями.  

Зсувні с труктури й відповідні їм поля в Україні розвинені у всіх гірських 
масивах (Карпати, Гірський Крим), на схилах великих річок. Найбільш 
масштабно вони проявлені вздовж берегової лінії Криму. 

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 
флішовий покрив (шар'яж) Амбрюне-Юбей у Французьких Альпах, який у вигляді 
гігантського язика проклав собі шлях між високо піднятими вершинами 
кристалічних масивів Пельву і Менкартур (рис. 4.1.2). 

Подібні покриви виявлено також у гірських спорудженнях Західного 
Середземномор'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. До цього типу 
структур відносяться 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, суттєвою 
складовою частиною котрих є пластинчасті макроуламки – олістоплаки (див. розд. 
"Хаотичні комплекси"). 

 
 

Рис. 4.1.2. Гравітаційний покрив (шар'яж) Амбрюне-Юбей у Французьких 
Альпах: 1 (у кружочку) – нижні покриви, які були переміщені й зім'яти у складки 

в пізньому еоцені – ранньому олігоцені, 2 (у кружочку) – верхній покрив, що 
переміщений в 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 ву його основі (5), 6-7 – покрив 

Парпайон (6) та його базальні луски (за Ж.Дебельмасом та К.Керкхове, 1976; із 
книги В.В.Хаїна, М.Г.Ломізе, 1995) 
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4.1.2. Підводні гравітаційні комплекси 
Підводні гравітаційні комплекси, звичайно, розвинені на континентальних 

схилах та бортах підводних жолобів, каньйонів, підводних долин океанічного ложа і 
континентальних окраїн, а також на схилах океанічних хребтів і океанічних 
островів, гайотів та інших позитивних 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. розд. "Хаотичні комплекси"). 

Підводні гравітаційні структури утворюються приблизно за тими же механізмами, 
що і розглянуті вище поверхневі. Але вони мають певну специфіку, зумовлену тим, 
що при їх формуванні помітну роль відіграє вода, яка суттєво знижує в'язкість порід 
і тим самим підвищує пластичніс ть тіл, складених цими породами.  

У сферу дії підводної гравітації, крім твердих порід, потрапляють мулисті осадки та 
дуже слабодіагенезовані, із високим вмістом води і глинистого компонента, осадові 
породи, спроможні текти за гідропластичним механізмом. Рухомість цих порід на 
схилах залежить від ступенів літифікації. Найбільш текучими в таких 
геоморфологічних умовах є глинисті мули та гелеподібні кременисті й у деяких 
випадках карбонатні осадки. Далі за ними "крокують" глинисті породи. Що ж 
стосується інших осадових порід, то найбільш в'язкими і відповідно найменш 
текучими серед них у цих умовах є карбонатні, або уламкові на карбонатному цементі 
породи, які діагенезуються швидше за всі інші.  

Найбільша гравітаційна нестійкість у підводних умовах проявляється безпосередньо 
на границі вода – осадок. Крім того, подібна нестійкість підсилюється сейсмічністю. 
Зокрема, відомо, що при сейсмічних поштовхах мулисті маси починають рухатися на 
схилі за кутами падіння, близькими до 1. Діагенезовані породи течуть при більших 
кутах нахилу. Але, на жаль, поки ще немає достатніх опублікованих даних про подібну 
залежність за даними прямих статистичних досліджень. Існують у цьому відношенні 
лише точки зору, згідно з якими масштабні гравітаційні явища в підводних умовах 
реалізуються при нахилах уже в перші градуси, але за умови підвищеної сейсмічності. 
Реальні нахили поверхонь відзначених типів, як свідчать дані океанографічних 
досліджень, досягають 10-15 на континентальному схилі й глибоководних жолобах 
(зовнішній відносно материка схил) . Так що відповідних геоморфологічних умов для 
формування гравітаційних структур у морях і океанах більш ніж достатньо. Крім того, 
додатковими причинами, які також приводять до активізації гравітаційних процесів на 
дні цих басейнів, можуть бути ріст у зоні осадконакопичення соляних куполів, 
спускання в море материкових льодовиків та ін. 

Складовими частинами гравітаційних комплексів, які утворюються в підводних 
умовах, є: 1) синдіагенетичні в'язкоподібні розриви, 2) гравітаційні покриви і 
3) складки гідропластичної течії (підводно-зсувні).  
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Рис. 4.1.3. Синдіагенетичні в'язкоподібні розриви та зосе реджені між ними 

пакети складок гідропластичної течії шарів слабодіагенезованих 
тонкозернистих осадових порід таврійського флішу 

 
Синдіагенетичні в'язкоподібні розриви. Порушення цього типу являють собою 

зонки концентрованої гідропластичної та механічно-сланцюватої, а іноді навіть 
кліважеподібної, течії слабодіагенезованих осадових порід (рис. 4.1.3). Вони мають 
струменис то-смугасту та сланцювату макротекстуру, зумовлену механічним 
розсланцюванням порід та зародковим кліважуванням (рис. 4.1.4). Згідно з даними, 
наведеними в роботі В.С.Заїки-Новацького та А.Н.Казакова (1989), у підводно-
зсувних складках із керна плейс тоценових глин, піднятих із дна внутрішньої с тінки 
Алеутського жолоба, установлено 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 речовини) та швидкості осування (конвергенційному 
показнику), рівній 6 см/рік. 

Найчастіше зонки відзначеного типу приурочено до шарів, горизонтів порід із 
відносно малою в'язкістю (серпентиніти, глини, евапорити тощо). Така 
сланцюватість, як свідчать дані електронномікроскопічних досліджень, певною 
мірою зумовлена односистемною орієнтацією мікролусок глинистих чи інших 
мінералів.  

 

 
Рис. 4.1.4. Фрагмент сланцюватого мезорозриву  (верхня частина знімку) в 

глинистих алевролітах флішових відкладів Карпат біля с. Делятина 
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Гравітаційні покриви. Покриви цього типу мають лінзоподібно-пластинчасту та 
пластинчасту форму. Їх формування починається паралельно з осадконакопиченням і 
продовжується до певного критичного (відносно гравітаційної стійкості) 
літифікаційного стану осадових порід.  

Прикладом структур цього типу можуть служити пологий згідний покрив, 
розвинений по підошві серпентинізованих ультрабазитів у Вединській офіолітовій 
зоні на Малому Кавказі та Тегермацький покрив в Алайському хребті Тянь-Шаня, 
що утворився в середньому карбоні й виражений у псевдозгідному заляганні 
граптолітових сланців силуру на вапняках середнього карбону.  

1. Існують також гравітаційні покриви, які представлено відносно великими 
(розміром у поперечнику до перших і більше кілометрів) олістоплаками, котрі 
утворюються за рахунок руйнування фронтальних час тин великих гравітаційних 
покривів, що спускаються із суходолу у водний басейн (див. рис. 2.3.5). 

Складки гідропластичної течії. Подібні складки утворюються за допомогою 
гідроплас тичного механізму і породжується турбулентною та ламінарно-
турбулентною течією дуже слабодіагенезованих осадових порід. Серед таких 
складок найбільш поширені неправильні (дисгармонійні), а також конволютні 
(загортиші та завихорена шаруватість), фрагментарні (рис. 4.1.5, 4.1.6) та ін. 

 

 
Рис. 4.1.5. Гравітаційні складки-загортиши (роли) у флішоїдних відкладах 

таврійської світи в Криму  біля Алушти 
 

Як правило, складки даного типу утворюють пакети-каскади із характерною для них 
неупорядкованою (іноді навіть хаотичною) вергентністю (орієнтуванням осьових 
поверхонь). Розмір складок найчастіше коливається від перших сантиметрів до перших 
десятків метрів. 

Складки даного типу найчас тіше розвинені в літологічно сприятливих для їх 
утворення шарах чи пачках шарів. Досить показовими в цьому відношенні є 
лінійні пакети складок, приурочені до пісковикових моношарів і обмежені з двох 
боків шарами струмінчас тих (сланцюватих) алевритис тих чи аргілітис тих глин. 
Такі утворення, наприклад, практично повсюдно спос терігаються у флішових 
відкладах Криму та Карпат. Подібна локалізація, мабуть, зумовлена 
різношвидкісним осуванням (течією) глинис тих і піщаних порід, що 
відрізняються між собою за в'язкіс тю. Є підс тави вважати, що максимум 
швидкос ті такої течії, звичайно, припадає на глинис ті горизонти, а в пісковикових 
шарах, які течуть із меншою швидкіс тю, виникають завихрення.  
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Рис. 4.1.6. Струменисті структури завихрення механічно розсланцьованих, 
будинованих флішоїдних відкладів таврійської світи. Стрілкою показано 

напрямок течії матеріалу. Абразивне відслонення біля околиці Алушти (Крим) 
 

Характерними рисами розглянутих гравітаційних структур є: 1) відсутність у них 
будь-яких, пов'язаних з деформацією, мінеральних змін (у породах зберігаються 
діагенетичні структури), 2) відсутність структур крихкого руйнування (тріщин тощо), 
3) розвиненість струмистості та механічної сланцюватості, конволютної "шаруватості" 
та дисгармо-нійного скупчення складок різних порядків. 

Крім відзначеного, треба обов'язково враховувати, що складки подібного типу 
формувалися в літогенетичному стані, зовсім відмінному від того, в якому знаходяться 
осадові породи, що несуть ці структури, сьогодні. 

 
4.2. Глибинно-гравітаційні комплекси первинної епізони 

До глибинно-гравітаційних комплексів первинної епізони належать тектонічні 
утворення, породжені густинною (щільнісною) інверсією, котра являє собою явище 
спливання в наслідок різниці густин деяких відносно легких і одночасно 
високопластичних порід. До числа останніх належать солі, водонасичені глини і 
певною мірою гіпси, а в окремих випадках навіть вугілля.  

Тектоніку, що зумовлена густинною інверсією, залежно від того, які речовини 
були залучені у сферу її реалізації, поділяють на: 1) соляну, 2) глиняну, 3) гіпсову, 4) 
вугільну та іншу їм подібну.  

 

4.2.1. Соляна тектоніка 
Соляна тектоніка (галокінез) здійснюється як переміщення по вертикалі в 

напрямку денної поверхні відносно легких пластичних мас кам'яної солі. 
Вважається, що головним рушійним механізмом подібного процесу є гус тинна 
інверс ія на границі солі та її перекриття. Крім того, припускають, що певну роль 
у реалізації цього процесу відігравала ерозія перекриття, ослаблення 
надсольового комплексу розломами та нерівномірний розподіл навантаження.  

Солі мають густину 2,15-2,2 г/см3. Приблизно таку ж щільність мають біля поверхні 
водонасичені та слабодіагенезовані осадові породи. Із глибиною густина солей 
практично не змінюється, у той час як у вмісних осадових породах вона зростає 
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внаслідок діагенезу і може досягти 2,5-2,6 г/см3. Різниця густин, що 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 відзначена різниця досягає 0,3-0,4 г/см3 і, крім того, рухомість солей там 
стимулюється деяким збільшенням температури, яке, у свою чергу, сприяє зниженню 
в'язкості цих порід та відповідному зростанню їх текучості. Зокрема, відомо, що 
пластичність солей збільшується навіть при незначному нагріванні. Наприклад, уже 
при t 22 С межа їх текучості зменшується  майже вдвічі.  

Згідно з В.В.Білоусовим (1975), соляна тектоніка як фізичне явище являє собою 
адвекцію – обмежений конвективний рух типу, що ілюструється поряд на прикладі 
переміщення в′язких рідин(рис. 4.2.1). 

 

 
Рис. 4.2.1. Експериментальна модель переміщення двох в'язких рідин при 

інверсії густин (за А.М.Сичовою-Михайловою). 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 плоскої поверхні, тобто нерівності, як тут же з'являється намагання до 
лавиноподібного зростання цієї нерівності (рис. 4.2.2). І чим більша ця нерівність, тим 
більша різниця тиску над і під цією нерівністю. Тобто, якщо є або з'явився певний 
дефект (тріщина, вигин тощо) у покрівлі над соляним пластом, то сіль потече в 
напрямку цього дефекту. 

 

 
Рис. 4.2.2. Схема механізму нагнітання менш густинного матеріалу в більш 

густинний 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 впровадженого у верхній шар частини 
нижнього шару. 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, 1986) 
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Діапірові тіла в різних випадках мають форму лаколітів, лополітів, штоків тощо. 
Форма таких тіл при тривалому спливанні еволюціонує за приблизною схемою, 
наведеною на рис. 4.2.3. 

Внутрішня будова діапірових тіл ускладнюється структурами в'язкої течії самих 
солей – флюїдалеподібною смугастістю та ламінарними і турбулентними складками 
цієї смугастості (рис. 4.2.4). Відзначена смугастість та осьові поверхні складок у 
крайових частинах таких тіл, як правило, паралельні їх контактам, тоді як у 
внутрішніх час тинах та біля склепіння цих тіл вони набувають вигляду 
дисгармонійних (структури нагнітання).  

Солянокупольні структури. Тривале перетікання солі з одного гіпсометричного 
рівня на інший приводить до утворення солянокупольних структур, які складаються з 
діапірових тіл і діапірових складок.. 

 

 
Рис. 4.2.3. Схематичне зображення поступового росту і перетворення на шток 
діапірового тіла цехштейнової солі в Північній Німеччині (за Ф.Трусгеймом, 

1960). Римськими цифрами позначено стадійність цього процесу, яка знаходить 
свій вираз у поступовому захопленні горизонтів вищележачих порід та 
деформацією цих горизонтів  (утворення діапірової складки, розвиток 

тріщинуватості тощо) 
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2.  
Рис. 4.2.4. Соляний купол (діапірова складка) Клодава в Польщі, який 

ускладнено внутрішніми складками ламінарно-турбулентної течії солей (за 
М.Ксьонжкевичем та Я.Самсоновичем) 

У певних випадках формування солянокупольних с труктур супроводжується 
утворенням над склепінням у вмісних породах систем крихких скидів та 
тріщинуватості, що відображають умови розтягання шарів над діапіровим тілом 
(рис. 4.2.5).  

 

 
Рис. 4.2.5. Діагональні скиди над склепінням соляного купола Райтбрук ( із 

книги Е.Ш.Хіллса, 1967) 
 

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 
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падіння цих шарів у напрямку від с тінок донизу. Крутизна падіння шарів у таких 
складках найбільш значна біля бокових стінок діапірового тіла і поступово знизу 
доверху зменшується, переходячи в досить пологе облямування склепіння купола.  

Глибинно-гравітаційна складчастість. Ділянки прояву соляної тектоніки 
складаються з множини соляних структур, яким відповідають купольні антикліналі 
та міжкупольні синкліналі. (рис. 4.2.6). Загальний малюнок такої складчастості в 
плані нагадує угруповання кругів, овоїдів та валів (рис. 4.2.7). 

Соляна тектоніка найчас тіше розвинена на передових і міжгірних прогинах, 
синеклізних та периклінальних ділянках платформ, авлакогенах, а також на шельфі 
та континентальному схилі сучасних морів та океанів. При цьому класичним 
прикладом прояву соляної тектоніки є Мексиканська затока (рис. 4.2.7), 
Прикаспійська западина. В Україні вона розвинена в Дніпровсько-Донецькій 
западині, Прикарпатському передовому та Закарпатському міжгірному прогинах.  

 

 
Рис. 4.2.6. Солянокупольна тектоніка в Прикаспійській западині (на поверхні 

пізньоміоценового зрізу): 1 – виходи солі на поверхню, 2 – соляні гряди і 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; із книги В.В.Білоусова, 1986) 
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Рис. 4.2.7. Соляна тектоніка на північній околиці Мексиканської затоки (за 

Р.Мартином та Я.Кейсу; із книги Е.У.Спенсера, 1981). Тріас-юрські солі 
(виділено хрестиками) залягають на пермо-тріасовому ложі й проривають 

товщу осадових відкладів від юри до пліоцену 
4.2.2. Глиняна тектоніка 

Глиняна тектоніка, як і соляна, значною мірою ініціюєтьс я дією гус тинної 
інверсії. У певних випадках вона проявляється як грязьовий вулканізм.  

 

 
Рис. 4.2.8. Діапір еоцен-міоценових глин (у центрі), який прориває 

верхньонеогенові відклади на Нафтових Каменях  (західний шельф Каспію) (із 
книги В.В.Хаїна, М.Г.Ломізе, 1995) 

 
При формуванні глиняної тектоніки суттєву роль відіграє вода. Остання,  

змочуючи глини, збільшує їх пластичність (зменшує в'язкість) і одночасно дещо 
зменшує їх густину. Унаслідок цього глини с тають текучими та гравітаційно 
нестійкими і відповідно спроможними до діапіризму. Крім того, на гравітаційну 
нестійкість глинистих 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. 
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Основними формами прояву глиняної тектоніки є купольні антикліналі з 
діапіровим глиняним ядром (рис. 4.2.8). 

Областями розповсюдження глиняної тектоніки даного типу (часто в комплексі з 
в'язкісно-інверсийним діапіризмом) є, головним чином, периклінальні, крайові та 
міжгірні прогини і сучасні акреаційні клиння над зонами Беньйофа. В Україні така 
тектоніка розвинена на Керченському півострові. 

Грязьовий вулканізм. Такий вулканізм є однією з форм прояву глиняної тектоніки. 
Цей вулканізм 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). Формування такої маси закладається на певних 
глибинах унаслідок насичення водою (з розчиненими в неї вуглеводневими газами) 
певних глинистих горизонтів і перетворення порід на цих горизонтах на високотекучу 
грязеподібну масу. Вважається, що підйом такої маси відбувається внаслідок дії 
аномально високого пластового тиску газів, зростання тиску розчинених газів у такій 
масі при її дегазації в процесі підйому, а також густинної інверсії та інших факторів.  

Прямим результатом грязьового вулканізму є виникнення грязьових вулканів та 
вдавлених синкліналей.  

 

 
Рис. 4.2.9. Сопка Тищенка Булганакського грязьового вулкана  

на Керченському півострові (фото В.А.Нестеровського) 
 

Грязьові вулкани складаються з : 1) жерла (каналу), 2) сопки – конічної гірки,  
складеної продуктами грязевулканічної діяльнос ті, 3) кратера – блюдцеподібного 
заглиблення у верхній частині сопки, як правило заповненого гряззю, 
4) грязьовими потоками та покривами навколо сопки, складеними глинами та 
сопковими брекчіями (рис. 4.2.9).  

Висота грязевулканічних апаратів рідко перевершує перші метри, а діаметр – 
перші сотні метри.  
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Рис. 4.2.10. Геологічний розріз Ачинської вдавленої синкліналі на 

Керченському півострові (за В.А.Нестеровським, 1987).  1 – суглинки, 2 – піски, 
пісковики, 3 – брунатні залізні руди, 4 – тютюнові залізні руди, 5 – вапняки, 6 – 
глини майкопської серії, 8 – глини середнього і верхнього міоцену, 8 – глини з 

прошарками мергелів, 9 – тектонічні порушення, 10 – сопкова брекчія 
 

Вдавлені синкліналі, за В.А.Нестеровським (1987), являють собою хибнотектонічні 
структури осідання, що утворилися біля поверхні над послабленою частиною зони 
прояву грязьового вулканізму внаслідок виносу грязьовим вулканом на денну поверхню 
гігантської кількості сопкового матеріалу та утворення "дефіциту мас" на глибині. 
Формування цих структур підсилюється дією як прес (удавлювання) грязьовулканічних 
мас, що накопичилися на поверхні. 

Грязьовий вулканізм розповс юджений дос татньо широко. Його сучасною 
ареною прояву є облас ті альпійської складчас тос ті та нафтоносні басейни. В 
Україні він широко розвинений на Керченському півос трові.  

 
4.3. Відбитоскладчасті комплекси первинної епізони 

Відбитоскладчасті (відображеноскладчасті) комплекси (відбита, відображена 
складчастість) розвинена на передових і міжгірних прогинах та на окремих ділянках 
платформ, а в певних випадках і на периферії та навіть у внутрішніх частинах зон 
шовної складчастості. Причому на передових та міжгірних прогинах, а також на 
окремих ділянках платформ, цей комплекс часто просторово асоціює із соляною та 
глиняною тектонікою.  

Комплекс даного типу формується як відображення в чохлі платформ та прогинів 
прояву блоково-брилової (клавішної) тектоніки у фундаменті (див. рис. 3.4.17), а на 
периферії та окремих внутрішніх ділянках шовноскладчастих зон – як наслідок 
поступового затухання інтенсивності дислокаційних процесів по латералі (див. рис. 
4.6.1).  

Основними структурними макроелементами даного комплексу є мульди, 
брахіформні складки (брахіскладки, германотипні складки), крихко-в'язкі розломи 
та прирозломні складки, флексури. У різних випадках комплекс представлено або 
окремими такими елементами, або їх сполученнями.  
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Рис. 4.3.1. Схематичний розріз типової мульди: 1 – чохол, 2-3 – фундамент 

 
Мульди одночасно являють собою невеличкі накладені прогини, складені 

континентальними відкладами, та пологі складки, які майже повністю охоплюють ці 
прогини (рис. 4.3.1). Вони розвинені на щитах молодих платформ та внутрішніх 
частинах епіплатформних орогенів. Характерною їх рисою є дуже пологе (кути 
падіння становлять перші градуси) падіння крил і узгодженість цих падінь зі зміною 
потужності відкладів (максимальна потужність припадає на замкові частини мульд, 
а на крилах вона поступово зменшується). Рівень дислокаційних перетворень у 
таких структурах не перевищує тектонофацію ІІ первинної епізони.  

Судячи з усього, такі с труктури формувалися паралельно з осадконакопиченням 
та діагенезом. 

Дислокаційні утворення інших відзначених типів домінують в авлакогенах, 
периклінальних, передових і міжгірних прогинах та на біляшовних і міжшовних 
ділянках 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 подібними 
структурами.  

 
Рис. 4.3.2. 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 по латералі 

 
Відбитоскладчас ті с труктури, як правило, утворюють мозаїчноподібний 

малюнок, який у плані нагадує шахову дошку з і спотвореними комірками, яким 
відповідають брахіантикліналі або брахісинкліналі, а в деяких випадках і 
діапірові складки. При цьому вс і відбиті складки певною мірою копіюють 
конфігурацію і розміри блоків-штампів у фундаменті й залежно від цього мають 
овальну, лінзоподібну, ромбоподібну та іншу форми. Ядра таких складок являють 
собою залишки первинних форм залягання або первинної монокліналі, а крила – 
замкнуті в плані дуже пологі малоамплітудні флексури. Їх морфологія у 
вертикальному перетині залежить від конфігурації крил і буває дугоподібна, 
коритоподібна, стільцеподібна і т. п. (рис. 4.3.2). 
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Рис. 4.3.3. Відбитоскладчасті структури турнейсько-візейських 

червоноколірних відкладів у крайовій частині Жамантинського 
палеоміжгірного прогину, ускладненої крихко-в'язким розломом (1), у горах 
Кендиктас (Південний Казахстан): 2 – прирозломна складка, 3 – фрагмент 

білярозломної складки. Зверху – графік тектонофацій за десятибальною 
шкадою (бали позначено римськими цифрами) 

 
Відбиті складки на платформах і особливо на їх плитних частинах дуже пологі 

(падіння на крилах рідко перевищує перші градуси), у вертикальному перетині мають 
дугоподібну форму і за розмірами досягають перших і навіть десятків кілометрів. Рівень 
дислокаційних перетворень у цих структурах характеризується, головним чином, 
тектонофаціями І-ІІ. У той же час на ділянках, ускладнених розломами (у даному 
випадку крихко-в'язкими) стиснення складок зростає і кути падіння крил досягають 
навіть перших десятків градусів, а рівень дислокаційних перетворень збільшується до 
тектонофацій V–VІІ. 

 
4.4. Блоково-брилові комплекси вторинної епізони 

Блоково-брилові комплекси (блоково-брилова тектоніка) вторинної епізони 
являють собою неупорядковані сполучення крихких розломів, які поділяють земну 
кору на жорс ткі тектонічні блоки довільної форми і не супроводжуються будь-
якими складчас тими формами. Це тектоніка "холодних", охоплених низькою 
температурою, ділянок земної кори, які під час формування цієї тектоніки 
знаходилися в режимі щитів, плитних час тин платформ, епіплатформних орогенів, 
заключних с тадій розвитку епігеосинклінальних орогенів, а також рифтових і 
рифтоподібних зон.  

Основним макроелементом цих комплексів є крихкі підкиди, скиди, зсуви, крихкі 
насуви та створені цими розломами горсти і грабени.  

 

 
Рис. 4.4.1. Горст (а) та грабен (б) 
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Горстами називаються відносно підняті між парою підкидів чи скидів блоки 
(рис. 4.4.1, а). 

Грабени є прямою протилежніс тю горс тів. Вони являють собою відносно 
опущені блоки між парою скидів (рис.4.4.1, б). 

У деяких випадках горс ти і грабени утворюють лінійні ступінчасті каскади.  
Подібні с порудження, які складаються із серії с тупінчас тих грабенів, називають 
рифтовими зонами. Класичними прикладами останніх є озеро Байкал у Східному 
Сибіру, а також Рейнський грабен у Німеччині. Перший являє собою щілеподібну 
котловину, дно котрої опущено на глибину 1731 м, а другий – прогин з крутими 
стінками, заповнений перм-тріас-юрськими вугленосними відкладами та 
кайнозойськими осадовими відкладами (рис. 4.4.2). 

 
 

 
Рис. 4.4.2. Рейнський грабен, ускладнений серією 

більш дрібних грабенів 
 
На щитах та плитних ділянках платформ блокові комплекс и утворюються 

найбільш молодою (для даного району) крихкою розривною тектонікою. При 
цьому одна час тина такої тектоніки успадковує напрямки попередньої, а друга – є 
січною до ос танньої, в ідображуючи нову динаміку с труктуроутворюючих 
процес ів. У цілому крихкі розломи утворюють сітку типу "битої тарілки", яка 
надає блокам відзначеного 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 пластинчастої 
форми. При цьому крайові розломи іноді предс тавлено пологими підкидами чи 
крутими насувами. Крім того, як правило, такі орогени ускладнюються 
поперечними та діагональними сколами (зсувами). Розломи різних типів у цілому 
надають подібним районам ступінчасто-горстоподібної (склепінчас тої) блоково-
брилової форми. Подібну будову, наприклад, мають альпійські гірські спорудження 
Північного Тянь-Шаню, значної частини Гімалаїв та багатьох сучасних гірських 
районів Світу.  

4.5. Вулкано-тектонічні комплекси епізони 
Вулкано-тектонічні комплекси епізони є об'єднанням пов'язаних у часі та 

просторово тектонічних та породжених вулканізмом структурних форм. а також  та 
вулканічних тіл.  

Вулканізм завжди є явищем, прямо залежним від тектонічної активнос ті тієї чи 
іншої ділянки земної кори і, крім того, є безпосереднім відображенням процесів, що 
відбуваються в глибоких надрах і в тому числі в астеносфері. Зокрема, в ін 
ініціюється континентальним чи океанічним рифтогенезом, субдукцією, проявом 
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плюмтектоніки (розвитком так званих гарячих точок) та іншими подібними за 
розмахом явищами. Але він і сам спроможний ініціювати деякі деформації земної 
кори, які пов'язані із : 1) завоюванням магмою певного простору (формуванням 
осередків), 2) виснаженням відносно неглибоко залягаючих від поверхні 
магматичних осередків, 3) виверженнями магми та інших продуктів магматизму, 
4) глибинними вибуховими явищами, 5) порушенням ізостатичної рівноваги 
відповідних ділянок літосфери при накопиченні вулканічних товщ.  

Взаємовплив та взаємодія ендогенних (тектонічних) та внутрішніх (вулканічних) 
факторів власне і приводить 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 і в тому числі систем 
паралельних, кільцевих і радіальних дайок, 6) вулканічних покривів, 7) локальних 
вулканічних підняттів та депресій. 

Більшіс ть відзначених утворень розглянуто в розд. "Вулканічні тіла", а 
характерис тику блоково-брилових с труктур наведено в попередньому розділі 
даної глави. Тому зосередимо увагу на тих елементах, що ще не розглядалися.  

Системи паралельних, кільцевих і радіальних крихких розломів та 
субвулканічних жильних тіл. Виникнення таких систем є наслідком прямого 
поєднання тектонічних процесів із власно вулканічними. Сис теми даного типу 
характерні для лінійних зон концентрації вулканів, а також для ділянок прояву 
вулканізму центрального типу (4.5.1). В обох випадках виникнення подібних систем 
тісно пов'язано з формуванням та поступовим виснаженням відносно неглибоко 
залягаючих від поверхні магматичних осередків, формуванням вулканічних 
апаратів, утворенням кальдер, проявами субвулканізму, а також накладеними, але 
все ж таки зосередженими в зонах прояву вулканізму, тектонічними деформаціями.  

Локальні вулканічні підняття та депресії. Підняття та депрес ії даного типу 
формуютьс я над неглибоко розташованими магматичними осередками, а депресії,  
крім того, на місці накопичення значних за потужніс тю вулканічних мас. Їх 
формування, як уже відзначалося вище, пов'язано з і с творенням або виснаженням 
вулканічних осередків, а при накопиченні на поверхні значних вулканічних мас – 
із порушенням ізос татичної рівноваги. Класичним прикладом вулканічних 
підняттів є виникнення вулканічних ос тровів в океанах при підводних 
виверженнях. До більш великих, планетарного розмаху, таких утворень певною 
мірою належать ос трівні дуги, серединно-океанічні хребти, гайоти (гігантс ькі за 
площею підводні вис тупи) та інші їм подібні утворення.  
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Рис. 4.5.1. Схема будови пермського багатофазного вулкана Жантау в 

Центральному Казахстані (за В.Н.Зелєніним та В.В.Донським, 1984). 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 
 

 
4.6. Шовноскладчасті комплекси 

Шовноскладчасті комплекси (шовна складчастість) являють собою лінійні 
зосередження великих вертикальних та крутонахилених крихко-в'язких та в'язких 
розломів і пов'язаних з ними складчастих та інших структурних форм. Ці комплекси 
певною мірою паралелізуються з так званою геосинклінальною складчастістю, під 
якою традиційно розуміють складчасті структури, що виникли на місці лінійних 
(геосинклінальних) прогинів при горизонтальному стисненні.  

Певні поняття про шовну складчастіс ть (без уживання даного терміна, але при 
вкладенні в нього відповідного змісту) ще в 50–60-ті рр. увів у тектоніку А.В.Пейве, 
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"прив'язуючи" цю складчастість до глибинних розломів, під якими він уявляв 
структури планетарної протяжності, значного глибинного закладання та великої 
тривалості розвитку. Але сьогодні формування таких комплексів  пов’язується зі 
зсувної, своєрідно в'язкою течії гірських порід на границі взаємодіючих літосферних 
плит або великих блоків земної кори. Більш того, зони шовної складчас тос ті 
ототожнюються з і своєрідними тектонічними потоками, внутрішня організація 
котрих певною мірою узгоджується із законам гідродинаміки (Є.І.Паталаха, 
О.І.Лукієнко, В.В.Гончар,1996). Зокрема, вони мають "береги" – обмеження по 
латералі та вертикалі – і володіють певною симетрією (мають поверхні, напрямок 
та фронт течії тощо).  

Шовна складчастість – наскрізна для земної кори і у зв'язку з цим проявлена в 
усіх, крім вторинної епізони, структурно-реологічних обс тановках. Але її 
морфологічні особливості по вертикалі змінюються відповідно до зміні реологічних 
властивостей середовища (див. рис. 3.1.1, 3.4.8). Зокрема, у первинній епізоні вона 
представлена системами крихко-в'язких розломів і пов’язаними з ними складками 
прирозломного вигину (слайд-складоки). У мезозоні в її створенні приймують 
участь кліважні в'язкі розломи з характерними для них складками ламінарної течії. 
У свою чергу, в катазоні шовна складчастіс ть представлена в'язкими 
кристалізаційно-сланцюватими розломами та пов'язаними з ними складками 
ламінарної течії.  

Зміна морфореологічних особливостей шовноскладчастих зон по вертикалі 
завжди супроводжується збільшенням зверху донизу потужності цих зон. Зокрема, 
відносно мінімальну потужність вони мають в епізоні, а максимальну – у катазоні.  

Шовна складчастіс ть формується на тектонічно активних ділянках земної кори 
(рухомих поясах), яким відповідають зони субдукції (занурення океанічних плит під 
континентальні) та обдукції (насування океанічних плит на континентальні), колізії 
(зіткнення літосферних плит та їх частин – мікроконтинентів, великих блоків земної 
кори), а також гігантських та великих зсувів. Залежно від масштабів відзначеної 
взаємодії та амплітуд зміщень утворюються відповідні за розмірами і порядками 
шовноскладчастості зони. Найбільшим таким зонам відповідають цілі складчасті 
пояси, довжина котрих досягає тисяч кілометрів.  

Звичайно, зони шовної складчастості групуються в більш великі складчасті 
спорудження, утворюючи складчасті системи, які, власне, відповідають областям так 
званої геосинклінальної складчастості. Складчастість таких тектонічних областей 
завжди має лінійний характер. Складки при цьому представлено переважно 
стиснутими та ізоклінальними типами. Часто вони змінюються вторинними 
монокліналями. 

Умовна поверхня, яка обмежує рівень розповсюдження складок у комплексах 
даного типу по вертикалі, називається дзеркалом складчастості.  

Шовна складчастість по латералі у хрест простягання, як правило, контрастна, 
дискретна за інтенсивністю дислокаційних перетворень (рис. 4.6.1). Зокрема, ділянки 
ізокліналізації та вторинної монокліналізації складок в таких зонах чергуються з 
ділянками відносно малого стиснення складок і таких повторень може бути десятки і 
сотні. Подібні латеральні зміни чудово фіксуються за десятибальною шкалою 
тектонофацій. Так, у цілому складчастість даного типу всіх структурно-реологічних 
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обстановок маркується тектонофаціями V–X, а відзначена контрастніс ть – 
тектонофаціальними флуктуаціями (тектонофаціальними ритмами), які накладаються 
на загальний тектонофаціальний фон. Кожному такому ритму відповідає конкретний 
розлом і конкретні складки, що пов'язані з цим розломом. Подібна картина на 
тектонофаціальному графіку має вигляд пили (див. попередній рисунок), а на 
тектонофаціальному плані – рисунок "зебри" (4.6.2). 

 

 
Рис. 4.6.1. Структурний розріз Атасу-Моїнтинської шовноскладчастої зони 

(ІІ) та прилеглих до неї частин Акбастауського (І) та Акжал-Аксоранського 
(ІІІ) синкліноріїв із відбитою складчастістю (Центральний Казахстан). Зверху – 

графік тектонофацій за десятибальною шкалою, який демонструє зміну 
інтенсивності дислокаційних перетворень у хрест простягання відзначених зон 

по латералі. Над розрізами довгими рисками показано падіння поверхонь 
кліважу та осьових поверхонь складок 

 
Шовноскладчасті структури завжди мають певну вергентність – пануюче падіння 

осьових поверхонь складок та інших площинних структурних елементів (кліваж, 
сланцюватість, тектонічна смугастість тощо). Така вергентність може бути 
вертикальною, нахиленою, віялоподібною та ін. При переважанні одного певного 
напрямку падіння відзначених поверхонь її визначають як моновергентну. Крім 
того, вона буває полівергентною.  

Зони шовної складчастості, які маркуються лише вищими тектонофаціями і у 
зв'язку з цим мають будову вторинної монокліналі, називають зонами зім'яття. 
Класичним прикладом такого типу тектонічних утворень є Іртиська зона зім'яття в 
Східному Казахстані (рис. 4.6.3). Ця структура прос тягається в субмеридіональному 
напрямку на 700 км і на півночі перекривається мезо-кайнозойськими відкладами 
Західно-Сибірської платформи. Ширина її коливається від 40 км на ділянці 
максимального звуження (у районі міста Усть-Каменогорськ) до 120 км біля 
китайської границі. У межах цієї зони у сферу шовноскладчастих дислокаційних 
перетворень потрапляють середньо-верхньопалеозойські осадові відклади та 
відповідні за віком інтрузивні гранітоїди й продукти гранітизації. Такі перетворення 
мають зональний у структурно-реологічному відношенні характер. Зокрема, осьова 
частина цієї зони несе дислокаційні структури катазони, а крайові частини – 
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дислокаційні структури мезозони з відповідними фаціями динамометаморфізму 
порід.  
 

 
Рис. 4.6.2. Тектонофаціальна схема однієї з ділянок Атасуйсько-Моїнтинської 

шовноскладчастої зони в Центральному Казахстані: 1-7 – тектонофації (за 
десятибальною шкалою) X (1), IX (2), VIII 930, VII (4), VI (5), V (6), I-IV (7);  8 – 

крихкі розломи 
 
Потужність і довжина шовних зон узгоджується між собою і разом, крім того, 

залежать від амплітуди зсувних зміщень. Так, завжди відносно найбільш потужними є 
планетарні зони шовної складчастості. Їх ширина може досягати сотень кілометрів, 
тоді як ширина аналогічних тектонічних структур місцевого значення, як правило, 
обмежується першими десятками кілометрів. Що ж стосується впливу амплітуди, то її 
збільшення напряму приводить до зростання потужності цих зон. Тому ті з них, котрі 
контролюються зсувами, як правило, на одному і тому ж палеорівні мають значно 
більшу потужність, ніж зони, що контролюються врізами та підкидами. Подібна 
залежність обумовлена тим, що амплітуди горизонтальнозсувних зміщень, на відміну 
від підкидових, не лімітуються ізостазією блоків літосфери, і зміщення по них може 
відбуватися на сотні й більше кілометрів. 

У будові зон шовної складчастості й особливо тих, що відповідають зонам зім'яття, 
суттєву роль відіграє тектонічний меланж. Склад останнього узгоджується зі складом 
субстрату, на якому закладалася шовноскладчаста структура. Так, для зон подібної 
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складчастості, яка сформувалася на океанічній корі, завжди, і навіть незалежно від 
подальшого розвитку, характерним є серпентинитовий меланж, або меланж, який 
несе в собі уламковий матеріал офіолітового комплексу.  

 

 
Рис. 4.6.3. Вертикальний розріз центральної частини Іртиської зони зім'яття 
(гігантського в'язкого зсуву) у товщі теригенних відкладів орловської світи 
(нижній-середній девон) та продуктів інтрузивної діяльності й гранітизації 

зміїногорського (піздньокам'яновугільного) комплексу: МЗ-2 – мезозона, що за 
термальними умовами відповідає серицит-хлоритовій субфації зеленосланцевої 

фації динамометаморфізму (1 – сланці відповідного складу), МЗ-2 – мезозона, 
що за термальними умовами відповідає біотит-хлоритовій субфації 

зеленосланцевої фації динамометаморфізму (2–3 – сланці відповідного складу), 
КЗ – катазона (5, 7 – кристалосланці відповідно ставроліт-кіанітової та 

силіманіт-кіанітової субфації амфіболітової фації), 4 – розгнейсовані габро-
амфіболіти та 8 – мігматити, мігматит-граніти відповідно) 

 
Часто великі шовноскладчасті зони, і серед них особливо горизонтальнозсувного 

походження, мають антиклінорну будову, яка знаходить свій вираз у тому, що 
центральні їх частини, які припадають на ділянки найбільшої дислокованості 
порід, ускладнені в'язкими протрузіями. Цікаво, що на цих же центральних 
ділянках дуже час то присутні лінзоподібні тіла і навіть великі блоки порід, значно 
древніших за всі інші породи, і які аномально відрізняються навіть від уламкового 
матеріалу меланжу.  

 
4.7. Комплекси тектонічних покривів 

Тектонічні покриви являють собою структури, які утворилися при переміщенні 
значних мас на великі відс тані (від десятків до сотень кілометрів) по 
субгоризонтальних (іноді хвилястих) та пологонахилених поверхнях (рис. 4.7.1). Їх 
ще називають шар'яжами (франц. сharriage – наволок) та покривно-складчастими, 
скибововими тощо структурами.  

Покривні структури вперше були виділені в 80-90-х роках дев'ятнадцятого століття у 
Французьких Альпах, Скандинавських каледонідах та Скелястих горах Канади. Але 
перші найбільш узагальнюючі роботи по ним були зроблені швейцарцем Л.Люжоном 
(1902) та французом П.Термьє (1903) на прикладі покривів Альп. У колишньому 
Радянському Союзі структури даного типу з чисто ідеологічних причин та з позицій 
пануючої в тій країні концепції геосинкліналей (В.В.Білоусов та ін.) довгий час (40–50-
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ті рр.) фактично не визнавалися і набули "громадянства" лише в 60-х рр., коли офіційно 
були визнані положення тектоніки літосферних плит. Суттєвий внесок у вивчення 
покривної тектоніки зробили В.Пейве, Г.Д.Ашгірей, І.І.Білостоцький, В.С.Буртман, 
М.А.Камалетдінов, Г.С.Поршняков, С.В.Руженцев та ін. 

 

 
Рис. 4.7.1. Тектонічний покрив в окрузі Гларус у Швейцарії, автохтон котрого 
складено перм-палеогеновими відкладами: 1 – поверхні зміщення шар'яжних 

пластин, 2 – дигітації, 3 – тектонічні вікна, 4 – кліпи, 5 – коренева зона та 
параавтохтон, 6 – форланд. За М.П.Біллінгсом, 1949 

 
Покривні структури складаються з: 1) алохтона, 2) автохтона та 3) поверхні 

ковзання. 
Алохтон являє собою переміщені маси. Як правило, він має плас тинчас ту або 

наближену до неї форму ("монокліналі", блоки-плас тини, шар'яжні пластини, 
скиби). Час то ускладнений перекинутими, лежачими, а в деяких випадках і 
зануреними та іншими подібними складками.  

До автохтона відноситься ложе, на якому залягає алохтон.  
Поверхні ковзання (зриву) у відзначених структурах відповідає розлому тієї чи 

іншої морфології, яка узгоджуєтьс я зі с труктурно-реологічною обс тановкою, в 
котрій формувався покрив. Зокрема, у первинній епізоні такі поверхні-розломи 
представлені зонами механічного розсланцювання (безкліважної в'язкоподібної 
течії) або брекчування (катаклас тичної течії), у мезозоні – інтенсивного в'язкого 
кліважування, а в катазоні – інтенсивного трансляційного розсланцювання. 
Нерідко ці поверхні мають хвиляс ту форму. Ос тання може бути первинною, що 
утворилася безпосередньо при переміщенні, та вторинною, що виникла пізніше, 
при деформації шар'яжних плас тин.  При цьому вторинні такі "хвилі" називають 
синформами та антиформами.  

Залишки покривів на денудаційних поверхнях називають кліпом, або 
екзотичним останцем.  У свою чергу ділянки розкритого денудацією автохтона, 
тобто ділянки, оточені покривами, називають тектонічними вікнами. 

У процесі зміщення алохтон час то розщеплюється ще на більш дрібні час тини-
плас тинки – дигітації. У випадках, коли автохтон переміщений на незначні 
відстані і зберігає речовинні та прос торові зв'язки з дійсним автохтоном, дигітації 
в його нижній частині називають параавтохтоном. 

У тілі покриву розрізняють фронтальну (лобову), тильну (задню) та серединну 
частини. Область, звідки починається переміщення покриву, називають кореневою. 
У той же час область, яка знаходиться перед фронтальною частиною покриву 
називають форландом. 

Переміщення алохтона супроводжується інтенсивним руйнуванням його 
фронтальної частини і утворенням шар'яжного меланжу. Такий меланж, як правило, 
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несе у своєму складі брили та навіть блоки порід автохтона. У зв'язку з цим він за 
складом матриксу і уламкового матеріалу буває серпентинітовим, якщо містить 
динамометаморфічно перероблені ультраосновні породи та уламковий матеріал 
офіолітового комплексу (океанічної кори), аргілітовим (глинистим), кременисто-
аргілітовим, гіпсовим, ангідритовим тощо. 

Глибина розповсюдження покривів по вертикалі різноманітна. Вона може 
охоплювати земну кору в цілому, обумовлюючи її тектонічне розшарування, або 
обмежуватися осадовим чохлом. У зв'язку з цим виділяють покриви: 1) чохла, 2) 
основи (фундаменту), та 3) офіолітові, які порушують океанічну кору і верхні 
частини мантії.  

Тектонічні покриви формуються в зонах субдукції (занурення океанічної плити 
під континент) та обдукції (насування океанічної плити на континент), а також 
валкування теригенних товщ та океанічної кори (офіолітових комплексів) при 
зближенні (зіткненні) острівних дуг із континентом та між собою, а також при 
закритті рифтових зон. Крім того, вони характерні для крайових частин 
епігеосинклінальних, а в деяких випадках і епіплатформних орогенів. 

Виникнення тектонічних покривів різні дослідники пов'язують або з 
горизонтальним с тисненням і відповідно зі зменшенням площі фундаменту над 
чохлом, або з гравітаційним з ісковзуванням чохла осадових чи осадово-
вулканогенних порід при різкому тектонічному піднятті час тини фундаменту. 
Покриви, які сформувалися першим способом, прийнято називати тектонічними, а 
другим – тектоно-гравітаційними.  

 

 
Рис. 4.7.2. Тектонічні покриви течії в Італійсько-Австрійських Альпах (за 
Ж.Дебельом та Ж.Масклю, 1991; із кн. В.Є.Хаїна, М.Г.Ломізе, 1995). БС – 

блискучі сланці, М – моласа, Ф – фліш. Палеозойські комплекси: 
Pz-Е – Європейської плити, Pz-А – Адріатичної плити, Pz-П – Пенінської зони. 

ГП – Гельветські покриви 
 

Покриви всіх типів формуються за допомогою насувних або підсувних зміщень, а 
також зісковзування по нахилених поверхнях. Крім того, серед цих тектонічних 
утворень за механізмами зміщення виділяють: 1) покриви течії та 2) покриви 
сколювання. В.Є.Хаїн та М.Г.Ломізе (1993) перші назвали зіскладчастими, а другі – 
післяскладчастими. 

Покриви течії. Такі покриви в класичному розумінні являють собою великі та 
навіть гігантські лежачі та занурені складки або пакети таких складок (рис. 4.7.2). 
Шари в алохтоні цих структур, звичайно, знаходяться в перекинутому заляганні, 
тоді як автохтон зберігає допокривну будову. При наближенні до кореневої час тини 
залягання шарів стає більш крутим та навіть вертикальним. Із покривів цього типу – 
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найбільш відомі гельветські та пенінські в Альпах. Перші походять із флішових та 
моласових зон північної околиці Тетіса, а у створенні других беруть участь 
метаморфічні сланці та гнейси, і в певних випадках породи офіолітового комплексу. 

Покриви даного типу, як правило, є верхньою, епізональною складовою зон шовної 
складчастості, вергентність якої різко змінюється внаслідок виположування 
тектонічного потоку біля поверхні. 

Покриви сколювання. Подібні покриви являють собою плас тини горизонтально 
розчленованих складчастих с труктур і в тому числі перекинутих складок (рис. 
4.7.3). Поверхні ковзання в них представлено крихкими чи крихко-в'язкими 
субгоризонтальними або пологонахиленими, а іноді й ліс тричними насувами.  

Серед тектонічних структур даного типу виділяють покриви першого і другого 
роду.  

 

 
Рис. 4.7.3. Сколові тектонічні луски між Мюрченським (М) та Сентиським (S) 

покривами Гельветид у районі східного Хурфірстена і Альвира (за Р.Хельблінгом, 
1938; із. кн. Є.І.Білоусова та інших "Очерки структурной геологии 

сложнодислоцированных толщ", 1977): 1 – леас, 2 – догер, 3 – мальм, 4-8 – крейда 
(4 – шари цементного каменю, 5 – валанжинські вапняки, 6 – шратенські 

вапняки, 7 – гольт, 8 – зеєверські вапняки. Тектонічні луски (цифри на розрізі): 1 
– Валенштадтер, 2 – Люзис, 3 – Штралегг, 5 – Фордершпина, 6 – Чугген, 7 – 

Гонцен 
 
До покривів першого роду відносять шар'яжні структури, які виникли при зриві 

верхнього крила лежачих складок. У таких структурах алохтон складається 
підвернутим (звичайно, верхнім) крилом такої складки, тоді як нижнє крило 
фактично являє собою автохтон. При наближенні до кореневої зони залягання 
шарів с тановиться крутішим або навіть вертикальними. Подібні утворення ще в 
дев'ятнадцятому сторіччі були виділені в Альпах П.Термьє та його послідовниками 
А.Геймом, Е.Араганом та ін.  

Покриви другого роду на відміну від попередніх утворюються шляхом 
сколювання (за це їх ще називають покривами сколювання) по нахилених крихких 
розломах. Вважається, що вирішальне значення при їх утворенні відіграє підсув 
фундаменту. Такий механізм був запропонований О.Ампфером у 1906 р.  

В Україні до комплексу тектонічних покривів відносять насувні с труктури 
Українських Карпат, які являють собою систему скиб (серпоподібних 
"монокліналей") крейдяного і палеогенового флішу та частково неогенової моласи. 
Відносно природи та механізмів формування цих покривів існують різноманітні 
погляди. Зокрема, припускаються моделі гравітаційного зісковзування, різкого 
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скорочення площі фундаменту під призмою флішових відкладів, підсуву 
фундаменту Східно-Європейської платформи під цю призму. Крім того, існує точка 
зору (Є.І.Паталаха та ін., 1996), що ці структури сформувалися внаслідок так 
званого примусово-тектонічного потоку, який був стимульований низькою 
літифікованіс тю осадків у момент деформацій і викликаний одночасною дією 
бокового стиснення в тилу та гравітаційного стікання у зовнішній частині. 

 
4.8. Плутоно-тектонічні комплекси 

Плутонічна (інтрузивна) діяльність, також як і вулканічна, завжди відбувається на 
фоні тектонічної активізації – підвищення рухомості й проникності земної кори. Але 
така діяльність також здатна впливати на вмісне середовище, викликаючи певні його 
деформації. Крім того, при становленні інтрузивних тіл (кристалізації магми та 
остигання твердої фази до температури вмісних порід) виникають прототектонічні 
структури (прототектоніка), які також тією чи іншою мірою змінюють тектонічну 
будову геологічного середовища.  

Сумарним результатом відзначеної інтрузивної діяльності та супроводжуючих її 
дислокаційних процесів є виникнення плутоно-тектонічних комплексів – наборів 
пов'язаних між собою за тектонічними умовами становлення одновікових 
інтрузивних тіл та сполучених із цими тілами дислокаційних структур.  

 
4.8.1. Фактори формування плутоно-тектонічних комплексів 

Формування плутоно-тектонічних комплексів починається вже при русі магми,  
продовжується при її впровадженні та кристалізації і закінчується тільки після 
повного остигання інтрузивних тіл у твердій фазі до температури вмісних порід.  

Істотну роль при формуванні таких комплексів відіграють: 1) механічний та 
2) механо-термальний вплив магми на вмісне середовище, 3) геодинамічні режими 
та реологічні властивості вмісного середовища, 4) прояви прототектоніки. У свою 
чергу на ефективніс ть дії цих механізмів впливає температура і в ідповідна їй 
в'язкість розплавів, насиченіс ть цих розплавів флюїдною або навпаки твердою 
фазою.  

Механічний вплив магми на вмісне середовище. Формами прояву такого 
впливу є: 1) магморозрив, 2) підняття та поглинання магмою покрівлі, 3) залучення 
магмою, а в певних випадках і твердою магматичною масою, вмісних порід у сферу 
спільної з нею течії.  

Магморозрив відбувається при впровадженні магми під тиском у тріщини чи 
певні ослаблені деформаціями ділянки товщ, до яких, наприклад, належать замки 
складок, крихкі та крихко-в'язкі розломи, зони міжформаційних брекчій, поверхні 
незгіднос тей тощо. Магморозрив при подібній агресії може здійснюватися шляхом 
поступового розширення магмою стінок тріщин чи порожнин або ослаблених 
ділянок відзначеного вище типу. Вважається, що магма від глибинних осередків до 
місць впровадження рухається по тріщинних каналах завдяки збільшення об’єму 
середовища при плавленні, дії тиску розчинених у ній газоподібних речовин та дії 
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гравітаційного фактора, який викликається різницею гус тини розплаву і оточуючих 
порід.  

Напевно, виключно за допомогою магморозриву формуються жильні тіла та сили. 
Причому при с творенні перших магма викорис товує 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 уявленням Р.Делі, також 
тісно пов'язані з механічною активніс тю магми. Ці явища реалізуються як підняття 
та руйнування покрівлі. У певних випадках супроводжуються частковим 
обрушенням такої покрівлі та її розчиненням (асиміляцією) магмою.  

За даними, що приведено в роботі В.С.Заїки-Новацького та 
А.Н.Казакова"Структурний аналіз з основами структурної геології", 1989), 
надлишковий тиск розплаву при формуванні сила 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'язкості та ширини каналу буде 
коливатися від 0,01 до 10 м/с. При такій швидкості час заповнення магмою камери 
потужністю до 100 м і протяжністю до 500 м визначається інтервалом від декількох 
діб до одного року.  

Припускають, що за участю механізму підняття та поглинання покрівлі 
формуються великі масиви і в тому числі батоліти. Правда, серед петрологів 
існують певні сумніви щодо можливості поглинання магмою дуже значних мас, які 
відповідають батолітам. Але цей сумнів деякою мірою знімається тим, що, по-
перше, далеко не всі батоліти, як свідчать геофізичні дані, являють собою потужні 
тіла, ну а ті, які дійсно розповсюджуються на значні глибини, у нижній частині 
складено продуктами гранітизації.  

Масиви, які формувалися за допомогою підняття та поглинання покрівлі, в 
апікальних частинах насичені численними напівоплавленими уламками та брилами 
вмісних порід. 

Залучення магмою у сферу течії бокових порід викликається в'язким тертям між 
нею і вмісними породами. Подібна взаємодія може відбуватися тільки при 
незначному, що не перевершує перші порядки, в'язкісному порозі (різниці в'язкості 
у Пас) між магмою і боковими породами. Такий поріг у різних термодинамічних 
умовах неоднаковий. Так, в епізоні він може бути дуже великий і досягати 15-20 
порядків, тому що в'язкість вмісних порід у цій структурно-реологічній обс тановці 
становить, як уже відзначалося, 1017-23Па∙с, тоді як температура деяких силікатних 
розплавів, що впроваджувалися в таке середовище, перевищує 800 і більше, а їх 
в'язкість відповідно не піднімається вище п'ятого порядку (дані зі "Справочника 
физических констант горных пород", 1969). Подібний поріг суттєво звужується в 
мезозоні й тим більше в катазоні у зв'язку з природним розігрівом бокових порід. 
Крім того, зниженню цього порога може сприяти низька вихідна в'язкість деяких 
кислих магм, що виплавлялися при низькій температурі (експериментально 
доведено, що граніти можуть виплавлятися при температурі близько 700) та 
насиченням магм твердими залишками субстрату і бокових порід. 

Механотермальний вплив магми. Подібний вплив магми на вмісні породи 
здійснюється шляхом передачі їм тепла, тобто нагріванням. Наслідком такої 
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взаємодії є збільшення об'єму бокових порід при нагріванні й зменшення їх об'єму 
при наступному ос тиганні. Подібний вплив час тково нейтралізується 
ороговикуванням, яке приводить до формування рівноважної для 
високотемпературних умов дрібнозернистої ізометрично-зернистої (гранобластової) 
структури цих порід. У той же час за межами зони роговиків, де температура 
нагрівання вмісних порід нижче, відзначений вплив реалізується у вигляді 
формування контракційної тріщинуватості. Згодом, при спаді температури 
тріщинуватість з'являється і в роговиках. 

Вплив режимів динаміки та реологічних властивостей середовища. 
Упровадження магми та становлення інтрузивних тіл може здійснюватися на фоні 
розтягання чи с тиснення земної кори, підняття чи опускання її окремих ділянок 
земної кори, обдукції та коліз ії літосферних плит, а також при тектоно-
магматичній активізації (підняття та дроблення літосфери). Крім того, 
впровадження та становлення магматичних мас може відбуватися у відносно 
розігрітому і відповідно у пластичному (чи в'язкому) середовищі (рамі), або 
навпаки, у холодному жорсткому такому середовищі (рамі). Усе це безпосередньо 
відбивається на швидкос ті крис талізації магми, характері її кристалізаційної 
диференціації та механічного і механотермального впливу на вмісні породи, а 
також на характері прояву прототектоніки.  

1. У холодному середовищі (рамі), що відповідає епізоні, становлення 
інтрузивних тіл відбувається із самого початку та до кінця в тій камері, яку магма 
завоювала безпосередньо при впровадженні. Тому подібні тіла зберігають форму 
камери, яку вони завоювали, і несуть усі притаманні для класичних інтрузивних 
утворень атрибути. Крім усього іншого, вони відзначаються низьким деформаційним 
впливом на вмісні породи. У той же час у рамі, спроможної до пластичної деформації 
та в'язкої течії (мезозона та катазона) магма із самого початку створює камери, які за 
формою більш-менш пристосовані до цих умов, а наступні гарячі тверді тіла активно 
реагують на дію зовнішніх сил, і крім того, самі активно механічно впливають на 
вмісні породи. 

Прототектоніка інтрузивних тіл. Подібна тектоніка предс тавлена собою 
директивними с труктурами  інтрузивних порід та  контракційною 
тріщинуватіс тю, які утворилися на стадії становлення інтрузивних тіл. Основні 
діагностичні ознаки і типи такої тектоніки були визначені ще в 30-40-ві рр. минулого 
століття Г.Клоосом та його послідовниками (Б.Зандер, Е.Клоос, Р.Бекке, Р.Болк, Р.Делі, 
Ф.Зюсс, А.А.Полканов, Н.А.Єлисєєв та ін.) і фактично без суттєвих змін збереглися і 
до теперішнього часу. Згідно з цими ознакам тектоніку даного типу поділяють на: 
1) прототектоніку рідинної фази та 2) прототектоніку твердої фази. 

Прототектоніка рідинної фази знаходить свій вираз у розвитку: 1)  інтрузивної 
смугастості, 2) інтрузивної трахітоїдності та 3) інтрузивної гнейсуватос ті. 

Інтрузивна смугастість являє собою чергування різних або частково відмінних 
за мінеральним складом, а також структурою (головним чином, розміром зерен) 
шарів інтрузивних порід (рис. 4.8.1).  

Смугас тіс ть цього типу буває досконалою або, навпаки, дуже грубою. Перша 
відзначається паралельніс тю поверхонь (рис. 4.8.1). Подібну смугастіс ть Р.Болк 
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(1946) назвав шлірами – шарами течії. Вона характерна переважно для 
інтрузивних тіл основного та ультраосновного складу.  

Потужність смуг може коливатися від перших міліметрів до 50–70 м.  
 

 
 

Рис. 4.8.1. Тонкоритмічне розшарування інтрузиву габро-лабрадоритів на 
Біломоррі: світле – шари лабрадорового лейкогабро, темне – шарки 

безолівінового габро-нориту (фото К.А.Шуркіна, 1984) 
 

Погляди на виникнення смугастості даного типу не одностайні. Традиційно 
припускається, що вона може бути зумовлена ліквацією або кристалізаційною 
диференціацією розплаву та фракціонуванням у ньому твердої фази. Під ліквацією 
розуміють розщеплення однорідної магми на дві або декілька різних за складом 
рідин, які не змішуються. При нас тупній кристалізації кожної відокремленої порції 
рідини утворюються різні за складом і структурою породи. Роль кристалізаційної 
диференціації та фракціонування твердої фази полягає у відділенні з магми й 
осадження на дно магматичної камери кристалів відносно найбільш тугоплавких 
мінералів.  

Границі між такими смугами різноманітні: 1) різкі, 2) поступові, 3) ускладнені 
взаємними накладеннями.  

Смугастіс ть розглянутого виду утворює декілька типів чергувань: 1) довільні, 
2) градієнтні та 3) ритмічні. Для перших характерна довільна зміна мінерального 
складу і структури кожної сусідньої смуги. Градієнтні сполучення, на відміну від 
попередніх, відрізняються поступовою зміною мінерального складу в кожній 
сусідній смузі. У свою чергу для ритмічної смугастості притаманне багаторазове і, 
як правило, в одній і тій же послідовності повторення однакових за складом і 
структурою смуг-"шарів". 

Інтрузивна трахітоїдність являє собою односистемне орієнтування в породі 
відносно великих більш-менш кристалографічно оформлених – видовжених 
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(голчастих, призматичних тощо) та плоских (лускатих, таблитчастих тощо) – зерен 
чи згустків зерен (сегрегацій) породоутворюючих мінералів. Вони утворюються при 
орієнтуванні в текучій магмі ксенокристів (більш-менш крис талографічно 
оформлені зерна мінералів, які захоплені магмою на великих глибинах), або 
власних, що виникають унаслідок крис талізаційної диференціації та 
фракціонування, аномально великих також більш-менш крис талографічно 
оформлених зерен мінералів. Таке орієнтування зумовлюється законами 
гідродинаміки, згідно з якими суспендовані тверді мікротіла в рідині, що тече, 
приймають таке орієнтування, яке забезпечує динамічну рівновагу сил, що діють 
уздовж найбільшої поверхні суспендованих частинок. Це явище нагадує 
односистемне орієнтування стовбурів деревини в річковому потоці.  

 

 
Рис. 4.8.2. Плоско-паралельна (трахітоїдна ) текстура гранітів новоукраїнського 

комплексу на Українському щиті, зумовлена односистемним орієнтуванням 
призм калієвого польового шпату 

 
Характер переважного орієнтування твердих частинок залежіть від їх 

геометричної форми та типу (ламінарний, ламінарно-турбулентний з обертанням чи 
без обертання твердих частинок) течії магми, що їх транспортує, і відбувається по 
одній, двох або трьох осях. У зв'язку з цим утворюються прототектонічні текстури 
інтрузивних порід: 1) лінійні (лінійно-паралельні), площинні (плоско-паралельні) та 
лінійно-площинні (лінійно-плоско-паралельні). 

Для визначення такої орієнтації використовують ту ж, що і для кліважних та 
тектонічних сланцюватих структур, систему структурних координат Зандера (a, b, 
c), в якій у даному випадку вісь а відповідає напрямку течії, і як правило, збігається 
з довгою віссю орієнтованих зерен; вісь b також лежить у площині течії, але 
орієнтована нормально до ос і а, і, нарешті, вісь c – нормаль до поверхні течії. Пари 
відмічених осей фіксують певні площини анізотропних прототектонічних структур. 
Зокрема, площина ab маркує головну поверхню потоку, а площина ac –  
перпендикуляр до площини ab.  
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Лінійні текстури утворюються голчас тими, жердинчас тими та будь-якими 
іншими подібними їм за формою зернами породоутворюючих мінералів. У 
перетині bc такі частинки найчас тіше мають довільну, нерідко й ізометричну 
форму.  

Площинні (плоско-паралельні) текстури утворюються призматичними (рис. 
4.8.2), лускатими та іншими подібними їм за формою зернами. Класичним 
прикладом лінійно-площинної текс тури подібного типу є односистемне 
орієнтування одночасно по трьох осях призматичних порфіроподібних зерен 
польових штатів у гранітах чи сієнітах. Одним із  своєрідних різновидів план-
паралельних структур є орієнтовані лінзи ксенолітів та інших подібних за формою 
твердих включень порід.  

Найчастіше орієнтовані текстури відзначеного типу розвинені в дайках і силах та 
інших плас топодібних тілах, при формуванні яких магма викорис товувала щілинні 
канали, котрі, мабуть, надавали цій магмі ламінарного характеру течії.  

Магматична гнейсуватість розвинена, головним чином, в інтрузивних 
гранітоїдних породах і зумовлена переважним орієнтуванням лише окремих, які 
кристалізувалися останніми, зерен породоутворюючих мінералів (кварц, біотит і в 
певних випадках рогова обманка). Ці зерна не несуть пластичної деформації і, крім 
того, явно механічно не оберталися. Вони при кристалізації магми лише 
використовували міжзерновий простір інших мінералів таким чином, що набували 
витягнутої, узгодженої з напрямком течії, форми. Для подібного типу гнейсуватих 
гранітів, наприклад, характерна витягнута, лапчаста форма зерен кварцу (рис. 4.8.3). 

Трахітоїдні та гнейсуваті текстури розглянутих вище типів Г.Клоос ще в 1923 р.  
запропонував називати "крайовими гнейсами", тому що вони, як правило, 
розвинені в ендоконтактовій час тині інтрузивних масивів, де найбільшою мірою 
проявлялося в'язке тертя між магмою (або магматичною суспензією) та твердими 
вмісними породами. Правда, відзначений дослідник до числа подібних гнейсів, на 
наш погляд, помилково включив і тектонічні типи гнейсуватості цих порід.  

Прототектоніка твердої фази. Така тектоніка знаходить свій вираз у розвитку 
контракційної тріщинуватос ті (рис. 3.8.4). Її прояв є прямим наслідком теплового 
стиснення – зменшення об'єму інтрузивних тіл при остиганні до температури 
вмісних порід. 

Контракційні тріщини в інтрузивних тілах з'являються на тій стадії їх остигання, в 
якій породи набувають пружних властивостей. Вірогідно, така стадія починається 
при температурах нижче 300–400 С, яким відповідає структурно-реологічний с тан 
епізони. Охолодження тіл відбувається поступово зверху донизу і по латералі від 
контактів до центра, і при цьому по вертикалі воно здійснюється швидше, ніж по 
горизонталі. Унаслідок такої теплової динаміки виникають декілька систем тріщин: 
1) поздовжні (концентричні), 2) радіальні, 3) діагональні (поперечні) та 
4) субгоризонтальні.  
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Рис. 4.8.3. Прототектонічна гнейсуватість в гранітах, яка зумовлена 

переважним орієнтуванням видовжених зерен біотиту (темне). Городський 
масив коростишівського комплексу біля однойменного села на Житомирщині 

 
Поздовжні тріщини субпаралельні контакту і описують його по падінню та в  

плані.  
Радіальні тріщини більш-менш перпендикулярні до контакту і падають, як 

правило, круто.  
Діагональні тріщини також падають круто, але перетинають контакти під 

довільними (найчастіше гострими) кутами.  
Субгоризонтальні тріщини "розрізають" тіло на пластоподібні блоки (рис.4.8.5) 

і за це їх ще називають пластовими. 
 

 
Рис. 4.8.4. Схема розповсюдження крутопадаючих прототектонічних тріщин та 

невеличких крихких розломів у пермському гранітному масиві Бектауата в 
Північному Прибалхашші, за даними аерофотозйомки (із кн. А.Є.Михайлова, 

1984): 1 – прототектонічні тріщини радіальні, концентричні та діагональні, 2 – 
розломи-тріщини, 3 – пізньокарбонові дайки та дрібні інтрузивні тіла, 4 – 

границі масиву 
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Певні корективи в динаміку теплового стиснення інтрузивних тіл вносить 
інтрузивна багатофазність. Вона може підсилювати на деякий час розігрів 
інтрузивного масиву, а отже, і гальмувати остигання певних його ділянок. Подібне 
втручання призводить до формування двох і більше генерацій прототектонічних 
тріщин і, крім того, часто надає цим тріщинам складної (комбінованої за напрямками) 
конфігурації. Наприклад, для деяких багатофазних масивів гранітоїдів характерним є 
розвиток різноманітних сполучень систем прототектонічних тріщин і в тому числі 
таких, як "сфери" різних типів і розмірів, які обмежуються пакетами поперечних 
тріщин тощо. Зокрема, у Центральному Казахстані автор даної роботи спостерігав у 
пермських гранітоїдних масивах майже фантастичні фігури, створені 
прототектонічними тріщинами декількох генерацій типу "капустяного качана", 
"вафельного пирога", різного типу "тварин" та інших "страхіть".  

 

 
Рис. 4.8.5. Горизонтальна прототектонічна тріщинуватість і розвинена по ній 

матрацеподібна подільність у центральній частині масиву Бектауата (див. 
попередній рисунок) 

 
Тріщини даного типу не супроводжуються ніякими мінеральними та 

мікроструктурними змінами порід! Треба зазначити, що численні спроби заміряти 
орієнтацію оптичної осі кварцу біля цих тріщин у гранітах на федоровському столику 
довели відсутність будь-якої впорядкованості цих осей на орієнтирних діаграмах. 
Така специфіка подібних тріщин саме і свідчить, що формувалися вони в умовах 
крихко-пружного середовища без втручання пластичних деформацій.  

Відзначені системи тріщин традиційно "прив'язуються" до смугастих та 
анізотропних с труктур прототектоніки рідинної фази. Зокрема, Г.Клоос (1925) 
поділяв ці тріщини на: 1) поперечні (Q-тріщини), 2) поздовжні (S-тріщини), 
3) пластові (L-тріщини) та 4) діагональні (D-тріщини) (рис. 4.8.6). При цьому до 
Q-тріщин він відносив розриви, орієнтовані нормально до поверхонь течії та 
лінійності (довгої осі орієнтованих зерен та інших мікротіл). У свою чергу за S-
тріщини він брав вертикальні та крутопадаючі тріщини, паралельні площинним 
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(ab) елементам структур течії. Нарешті, до L-тріщин віднесено горизонтальні та 
пологопадаючі розриви, розвинені у верхній частині масиву. 

 

 
Рис. 4.8.6. Орієнтування тріщин (довгі лінії) та дайок аплітів, що їх заліковують 

(темні та чорні смужки), відносно структур магматичної течії (коротка 
штриховка) в апікальній частині інтрузивного масиву (за Г.Клоосом, 1925) 

 
Класифікація прототектонічних тріщин у відзначеному трактуванні певною 

мірою може використовуватися лише до тих інтрузивних тіл, які дійсно несуть 
прототектоніку рідинної фази. Але якщо взяти до уваги той факт, що подібна 
прототектоніка часто відсутня в багатьох гранітоїдних тілах, що впроваджувалися 
в жорстку раму (це питання докладніше розглядається нижче), 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 
пегматитів. Наприклад, жильні апліти утворюють цілі каскади горизонтальних тіл, 
поєднаних вертикальними, нахиленими перемичками, кожна з котрих 
викорис товує один із напрямків прототектонічної тріщинуватос ті.  
 

4.8.2. Найважливіші типи плутоно-тектонічних комплексів 
Існують різноманітні тектонічні класифікації інтрузивних утворень. Зокрема, їх 

поділяють за: 1) позицією в тектонічних с труктурах на геосинклінальні 
(складчас тих областей) та платформні (платформних областей), 2) тектонічними 
режимами, за яких вони формувалис я, на ранньогеосинклінальні, 
пізньогеосинклінальні (орогенні й у тому числі пізньоорогенні) і платформні, 
колізійні,3) відношенням до складчастих процес ів на доскладчасті, синскладчасті  
(синтектонічні), післяскладчасті (атектонічні), 4) співвідношенням із формами 
залягання вмісних порід на згідні (конкондартні) і незгідні (дискондартні).  

Важливе місце у відзначених класифікаціях займають гранітоїди. Зокрема, 
виділяють гранітоїди острівних дуг, активних континентальних окраїн, коліз ійних 
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зон на границі континент–континент, 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 
– зон активізації, постколізійні. 

У даній роботі пропонується типізація плутоно-тектонічних комплексів з 
урахуванням: 1) впливу реологічних влас тивостей вмісного середовища на  форми 
впровадження магми та характер с тановлення магматичних тіл, 2) механічного та 
механо-термального впливу інтрузивної магми на вмісні породи, 3) масштабів та 
форм прояву прототектоніки, 4) співвідношення інтрузивних тіл із дислокаційними 
структурами вмісного середовища (тектонічної рами), 5) реакції інтрузивних тіл під 
час становлення на дію зовнішніх навантажень.  

За відзначеними вище ознаками виділено плутоно-тектонічні комплекси епізони, 
мезозони та катазони.  

 
4.8.2.1. Плутоно-тектонічні комплекси епізони 

Плутоно-тектонічні комплекси епізони являють собою сполучення інтрузивних 
тіл з відбитоскладчастими або блоково-бриловими с труктурами. Вони 
характеризуються: 1) присутністю в їх складі майже ідеальних інтрузивних тіл, які 
відзначаються низьким механічним (головним чином, обмеженим магморозривом та 
підняттям покрівлі) і одночасно дуже сильним механо-термальним впливом на 
вмісні породи, 2) широким розвитком прототектоніки або рідинної, або твердої 
фази. Основу таких комплексів утворюють багатофазні інтрузивні тіла-масиви, які 
сформувалися за рахунок упровадження перегрітих і відповідно низьков'язких 
відносно глибинних –  мантійних або нижньокорових (у випадках зрілої кори) – 
магм у відносно холодне, що відповідає епізоні, середовище. Подібні тіла завжди 
мають нормальні інтрузивні контакти із вмісними породами та завжди несуть зону 
загартування й облямовуються ореолами роговиків! 

Серед комплексів даного типу за реологічними особливостями середовища 
(рами), що їх несе, виділяються підтипи: 1) інтрузивно-відбитоскладчасті первинної 
епізони та 2) інтрузивно-блокові вторинної епізони, 3) дайки регіональних поясів. 

2. Інтрузивно-відбитоскладчасті комплекси первинної епізони. Подібні 
комплекси розвинені в чохлі окремих, відносно тектонічно активних ділянок 
платформ та деяких накладених прогинів у межах епігеосинклінальних та 
епіплатформних орогенів.  

3. Інтрузивні тіла цих комплексів й мають форму, яка найбільше пристосована 
до первинної шаруватої будови та неінтенсивних складчастих форм вмісних 
осадових товщ. При цьому найбільш досконалу в цьому відношенні форму 
набувають тіла порід основного складу, яка часто відповідає силам. В той же час 
інтрузивні тіла більш кислого складу утворюють лаколіти, лопотіти, гарполіти тощо 
(рис. 4.8.7). При цьому важливою особливість подібних тіл є те, що вони найчастіше 
безкореневі.  
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Рис. 4.8.7. 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) 
 

Цікаво й те, що у тіл основного та близького до них складу найкраще 
розвинена прототектоніка рідинної фази, а в аналогічних тіл кислого складу 
остання пригнічена або відсутня взагалі, і в той же час добре розвинена 
прототектоніка твердої фази. Тіла ос новного складу час то утворюють цілі 
каскади типу "шаруватого пирога". Яскравим прикладом подібних комплекс ів є 
трапова формація та супровідні її тектонічні с труктури відзначеного вище типу 
Східносибірської платформи. Інтрузивна частина цієї формації складається з 
дайок та силів долеритів, габро-долеритів і габро-діабазів, які досягають 
потужнос ті 200-300 м. Такі тіла завойовували прос тір у першу чергу шляхом 
підняття покрівлі. Деякі з них відзначаються грубою речовинною 
розшарованіс тю. Так, подібну будову мають пластові інтрузії так званого 
норильського типу, склад яких по вертикалі знизу доверху змінюється від 
троктолітів через олівінове і безолівінове габро до габро-діоритів. Окремі такі 
тіла несуть лінійні та площинні текс тури течії.  

Інтрузивно-блокові комплекси вторинної епізони. Такі комплекси являють 
собою поєднання блоково-брилової тектоніки з інтрузивними утвореннями. 
Основними їх макроелементами є: 1) крихкі розломи практично всіх кінематичних 
типів (скиди, підкиди, зсуви та ін.) та різноманітної орієнтації й геометричної форми 
в плані (кільцеві, радіальні, діагональні тощо), 2) інтрузивні тіла довільної, 
найчас тіше неправильної форми.  

Комплекси цього типу розвинені на епіплатформних орогенах та щитах 
платформ. Інтрузивні тіла, що входять до їх складу, порушують жорстку складчасту 
раму або просторово використовують її макроелементи. Форма цих тіл різноманітна 
і своїм утворенням значною мірою зобов'язана магморозриву, обрушенню та 
поглинанню покрівлі.  
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В ус іх таких інтрузивних тілах даних комплексів без винятку добре розвинена 
прототектоніка твердої фази, а у тіл основного та ультраосновного складу, крім 
того, прототектоніка рідинної фази.  

Як правило, інтрузивні утворення цих комплексів багатофазні. Фази при цьому 
утворюють як самостійні (однофазні), так і комбіновані (поліфазні) в різних 
просторових комбінаціях масиви. Особливе місце серед них займають кільцеві 
плутони лужного-основного й ультраосновного складу, які розвинені на щитах 
(Балтійський, Алданський, Аравійсько-Нубійський, та ін.). Концентруються у 
вигляді окремих субізометричних у плані масивів, створених із "вкладених" один в 
інший кільцевих чи напівкільцевих тіл (рис. 4.8.8.). Іноді інтрузивні утворення 
даного типу просторово асоціюють із близькими за віком і складом вулканічними 
породами, утворюючі з ними вулкано-плутонічні асоціації.  

 

 
Рис. 4.8.8. Cередньопалеозойський Хібінський багатофазний кільцевий плутон 

лужного складу на Балтійському щиті (за Є.Н.Володіним, із кн. В.Є.Хаїна, 
М.Г.Ломізе, 1995): 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 
 

Розмах по латералі комплексів даного типу досягає багатьох сотень і тисяч 
квадратних кілометрів. При високій продуктивності інтрузивного магматизму 
утворюються великі і навіть такі, що формально сприймаються за батоліти, масиви. 
Наприклад, подібний пізньогерцинський (пізньокам'яновугільно-пермський) 
комплекс у Північному Прибалхашші Казахстану охоплює площу в декілька тисяч 
квадратних кілометрів. Він накладається на складчасті с труктури каледонід і ранніх 
герцинід. Його формування деякі дослідники пов'язують з плюмтектонікою 
(локальним розігрівом верхньої мантії та нижньої частини земної, у даному випадку 
континентальної, кори над гарячими мантійними струмами).  



266 

Особливу підгрупу комплексів даного підтипу утворюють регіональні дайкові 
пояси, які прос тягаютьс я на сотні та навіть тисячі кілометрів. Такі пояси 
маркують регіональні структури розтягання або розтягання-сколювання. Як 
правило вони формуютьс я в режимі вторинної епізони.  

 
4.8.2.2. Плутоно-тектонічні комплекси мезозони 

У мезозоні плутоно-тектонічні комплекси присутні виключно в 
шовноскладчас тих зонах із добре розвиненою сіалічною корою. Вони формально 
відносяться до з іскладчас тих (синскладчас тих) інтрузивних утворень.  

Такі комплекси є похідними відносно малоглибинної, внутрішньокорової (катазона) 
генерації в'язких (дуже насичених залишками твердого матеріалу субстрату) кислих і 
середньо-кислих магм, переміщених із катазони на гіпсометричний рівень, що 
відповідає мезозоні.  

Дані комплекси представлено інтрузивно-купольним та інтрузивно-
протрузивним типами.  

Інтрузивно-купольні комплекси. Такі комплекси складаються зі штоків та 
штокоподібних тіл гранітоїдів і тісно пов′язаних з ними куполоподібних 
(діапірових) складок та кільцевих в'язких розломів, які облямовують ці тіла.  

Згідно з геофізичними даними, гранітоїдні тіла таких комплексів по вертикалі 
сполучуються з відносно неглибоко залягаючим гранітизованим субстратом (рис. 
4.8.9). 

Інтрузивні тіла, які беруть участь у с творенні подібного комплексу, формувалися 
за рахунок упровадження відносно холодної й одночасно дуже в'язкої гранітоїдної 
магми (магматичної суспензії), насиченої твердими залишками субстрату і бокових 
порід. Становлення таких тіл після впровадження відбувалося в статичному режимі.  

Подібні тіла несуть структури досить  сильного механічного впливу в'язкої магми на 
вмісні породи та в'язкої течії – добре розвиненої інтрузивної трахітоїдності, а також 
гнейсуватості (типу "крайових гнейсів") біля контактів (рис. 4.8.10). У той же час вони 
відзначаються порівняно слабким розвитком прототектоніки твердої фази. 

 

 
Рис. 4.8.9. Геолого-геофізичний розріз пізньоордовицьких інтрузивно-купольних 

та інтрузивно-протрузивних структур Кендиктаської шовноскладчастої зони 
(Південний Казахстан), створених інтрузивними штоками, частково 

переробленими в протрузії, з "крайовими" гнейсами, гранітоїдів курдай-
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чатиркульського комплексу ( та О2 kr) та теригенними і вулканогенними 
відкладами нижнього (О1), середнього (О2) ордовіка, а також метаморфічними 

відкладами протерозою (PR?). На лівій частині розрізу – інтрузивне тіло 
пізньокам'яновугільних гранітів, що належить інтрузивно-блоковому комплексу 
епізони: воно прориває відзначені нижньопалеозойські, а також фаменські (D3fm) 

відклади та облямовуються роговиками (позначені "жирними" крапками). 
Чорними жирними лініями показано пізня, крихка розривна тектоніка 

 
Механічна активність магми знаходить свій вираз у с творенні штампових 

діапіроподібних складок та залученні бокових порід у спільну з нею течію при її 
впровадженні. Ядро таких складок складено тілами гранітоїдами, а крила – 
вмісними породами, що більш-менш згідно облямовують ці тіла по падінню та 
простяганню. Часто такі с труктури ускладнені в'язкими розломами, що описують 
інтрузивні тіла по латералі.  

У внутрішніх частинах тіл гранітоїдного складу іноді зберігаються 
нерівномірнозернисті (коливаються від дрібно- до гігантозернистих) с труктури і 
відзначаються насиченістю напіврозкладених залишків субстрату (скіалітів, 
ксенолітів тощо), нерівномірним розподілом породоутворюючих мінералів 
(присутні нерівноважні мінеральні скупчення лейкократового або, навпаки, 
меланократового складу). Крім того, подібні тіла дуже часто несуть структури 
накладених метасоматичних змін і в тому числі калішпатового та іншого 
порфіробластезу.  

 

 
Рис. 4.8.10. "Крайові" гнейси в Хоромнузькому гранітному масиві в Туві (за 

І.К.Козаковим, 1976) 
 

Іноді інтрузивні тіла комплексів даного типу облямовуються дуже вузькими 
(майже  
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непомітними) зонами роговиків. Крім того, в екзоконтакті нерідко розвинені 
ін'єкційні мігматити – агматити.  

За класичний приклад купольних інтрузивних масивів прийнято вважати 
гранітоїдні масиви Ісполінських гір у Східній Німеччині та Сієра-Невадський масив 
у Каліфорнії, що описані Г.Клоосом і Є.Клоосом відповідно. Характерними рисами 
цих масивів є широка розвиненість в їх апікальних частинах шлірів, а в інших 
частинах цих тіл – первинних структур течії.  

Інтрузивно-протрузивні комплекси мезозони. Комплекси даного типу, на 
відміну від попередніх, з початку і до кінця (повного ос тигання до температури 
вмісних порід) формувалися на фоні течії порід субстрату і фактично являють 
собою пластично деформовані інтрузивно-купольні утворення (див. попередній 
рисунок). Інтрузивні породи в цьому випадку переважно предс тавлені S-
гранітоїдами.  

Як правило, комплекси даного типу є складовими частинами великих зон шовної 
складчастості. Їх основу складають перфоскладчасті с труктури, ядра яких утворені 
пластично деформованими інтрузивними гранітоїдами – в'язкими "гарячими" 
протрузіями, а крила – конформно облямовуючими ці тіла і до того зонально 
динамометаморфізованими вмісними породами. Характерні особливості таких 
протрузивних структур розглянуто в розд. "Гарячі" протрузії. 

 

 
 
Рис. 4.8.11. Геолого-тектонофаціальна схема в'язких протрузій рифейських 

гранітоїдів (узунжальський комплекс) в Атасу-Моїнтинській зоні  
(Центральний Казахстан): 1 – чохол слабо-дислокованих  

(тектонофації І–VІ епізони) середньо-верхньодевонських червоноколірних 
відкладів; 2-4 – вмісні середньо- та нижньорифейські осадові та вулканогенні 

відклади, 2 – інтенсивно розкліважовані (тектонофація X)  



269 

та динамометаморфізовані в термальних умовах епідот-амфіболітової фації і 3 – 
кліважно розсланцьовані (тектонофації VIIІ–ІХ) та динамометаморфізовані в 

термальних умовах мусковітової субфації зеленосланцевої фації, 4 – помірно та 
слаборозкліважовані (тектонофації V–VII) та динамометаморфізовані в 

термальних умовах серицитової субфації зеленосланцевої фації; 5 – граніти 
пізньодевонського інтрузивно-блокового комплексу; 6 – ореоли роговиків 

навколо пізньодевонських гранітів; 7-10 – гранітоїди узунжальського 
комплексу: 7 – ізотропні (тектонофація IV), 8 – слабо розгнейсовані 

(тектонофації V–VI ), 9 – помірно розгнейсовані (тектонофаціії VII–VIII), 10 – 
сильно розгнейсовані (тектонофація IX) та 11 – інтенсивно розгнейсовані 

(тектонофація X); 12 – границі геологічних тіл (ліворуч) та тектонофаціальні 
(праворуч); 13 – крихкі та крихко-в'язкі розломи 

 
Гранітоїдні тіла у складі комплексів даного типу часто розчавлені і мають 

лінзоподібну і навіть с трічкову форму. Одним із прикладів подібної будови є 
стрічково-лінзоподібні тіла рифейських гранітоїдів в центральній частині Атасуйсу-
Моїнтинської шовноскладчастої зони в Центральному Казахстані (рис. 4.8.11). Такі 
тіла несуть внутрішні структури гнейсуватої течії гранітоїдних порід в ендо контакті 
і структури динамометаморфічної течії вмісних порід в екзоконтакті. Інтенсивність 
такої течії зонально зменшується в напрямку від контакту. Крім того, в екзоконтакті 
таке зменшення супроводжується зміною відносно високотемпературних механізмів 
течії (у даному випадку комбінованого – кліважно-крис талізаціно-сланцюватого) 
низькотемпературним, чисто кліважним.  

 
4.8.2.3. Плутоно-тектонічні комплекси катазони 

Комплекси даного типу розвинені в гранітно-метаморфічних середовищах як 
докембрію, так і в деяких фанерозойських шовноскладчатих зон. Найкраще 
збереглися на древніх щитах. Відповідні їм інтрузивні тіла переважно мають 
ультраосновний, основний та основний-середній склад. Переважно представлені 
інтрузивно-протрузивним типом.  

Формування таких комплексів у твердій фазі швидше за все протікало на фоні 
пластичної течії вмісних порід (у динамічному режимі). Відзначені інтрузивні тіла 
обов′язково несуть прототектонічну гнейсуватість. Єдино, що їх відрізняє від 
мезозональних, це те, що вони не супроводжуються помітною 
динамометаморфічною зональніс тю в екзоконтакті. Вірогідно, остання нівелюється 
регіональним метаморфізмом вмісних порід. 

Інтрузивні тіла даних комплексів найчастіше мають лінзоподібну чи 
лаколітоподібну форму, простягання і падіння яких узгоджується з простяганням і 
падінням сланцюватості вмісних метаморфічних порід.  

 
4.9. Глибинно-гравітаційні комплекси катазони 

Глибинно-гравітаційні комплекси катазони представлені великими (до десятків і 
навіть сотень кілометрів у поперечнику) діапіроподібними утвореннями – граніто-
гнейсовими спорудами, складеними продуктами гранітизації та анатексису порід 
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метаморфічного субстрату. За механізмами формування така тектоніка має спільні 
риси з розглянутою вище соляною, тому що певною мірою також ініціюється 
густинною інверсією, яка в даному випадку ініціюється за рахунок різниці густин 
продуктів гранітизації та порід відзначеного субстрату.  

4. За віком, тектонічними умовами та механізмами формування, а також 
розмахом по латералі та деякими особливостями внутрішньої будови виділяють 
декілька типів граніто-гнейсових структур: 1) гнейсові (гнейсові складчасті) овали 
раннього архею, 2) граніто-гнейсові куполи та вали пізньоархейських та 
протерозойських граніт-зеленокам'яних областей, 3) термокуполи 
пізньодокембрійських та фанерозойських складчастих облас тей (шовноскладчастих 
зон). 

4.9.1. Гнейсові (гнейсові складчасті) овали 
Гнейсові (гнейсово-складчасті) овали виділено Л.І.Салопом (1967, 1973) як 

первинні утворення гранітного шару земної кори. Цей дослідник припускав, що 
подібні структури в поперечнику можуть досягати 800 км і в цьому відношенні їх 
можна ототожнювати з цілими складчастими областями. Вони являють собою складні 
споруди у вигляді граніто-гнейсового ядра та замкнутої системи стиснутих складок, 
перекинутих до центра овалу. Виникнення таких овалів пов'язувалося з підйомом 
значних мас реоморфізованого матеріалу за схемою, наведеною на рис. 4.9.1. Під 
реоморфізмом у цьому випадку розуміється вищий ступінь гранітизації, який 
частково супроводжується анатексисом і за результатами якого породи набувають 
високої механічної рухомості, спроможної до в'язкої течії. 

 

 
 

Рис. 4.9.1. Ідеалізований вертикальний розріз складчастого гнейсового овалу, 
який ілюструє течію матеріалу (за Л.І.Салопом, 1973). Лінії зі стрілками – 
струми вертикального потоку речовини; хрестики – анатектичні граніти. 
Горизонтальними лініями показано приблизні рівні ерозійного зрізу цих 

структур на древніх щитах 
4.9.2. Граніто-гнейсові куполи та вали 

Граніто-гнейсові куполи та вали ( їх ще називають облямованими куполами) 
переважно розвинено в граніт-зеленокам'яних областях і являють собою пологі 
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підняття та вали, які просторово асоціюють із синкліналеподібними прогинами 
(міжкупольними синкліналями) – зеленокам'ними поясами (рис. 4.9.2).  

 

 
Рис. 4.9.2. Граніто-гнейсові куполи в північно-східній частині Карельської 

граніт-зеленокам'яної області (за Н.В.Горловим, 1972): 1 – гранітогнейси, 2 – 
гіперстенові гранітоїди, 3 – кварцові діорити, 4 – шаруватість та сланцюватість 
порід біломорської серії, 5 – сланцюватість (тектонічна гнейсуватість – авт.) у 

гранітоїдах 
 

Еталоном граніто-гнейсовокупольних структур даного типу традиційно 
вважаються куполи Північного Приладожжя (рис. 4.9.3), описані П.Есколою (Eskola, 
1951) та ін. Розміри таких куполів, звичайно, там не перевищують 510, 1015 км. У 
цих спорудах  виділяється ядро, як правило, складене реоморфічними гранітоїдами, 
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та породи обрамлення (оболонки). Характерною рисою останнього є конформне 
облямування ним граніто-гнейсового ядра і повне пристосування його структурних і 
текстурних елементів (сланцюватість, мігматитова смугастіс ть тощо) до 
конфігурації цього ядра. Прос тягання "шарів" при цьому з дивною пос тійніс тю 
паралельне смугастості і гнейсуватості гранітогнейсів, що складають ядра цих 
структур. У напрямку до склепіння смугастість і гнейсуватість пос тупово стають 
менш виразними, а в ряді випадків в апікальних частинах деяких куполів навіть 
змінюються ізотропними і в тому числі порфіроподібними гранітними. Іноді в 
центральних частинах ядра присутні інтрузивні гранітоїди.  

У будові подібних куполів та валів беруть участь продукти гранітизації та 
анатексису тоналітового та гранодіоритового рядів. Міжкупольні синкліналі 
заповнені зеленокам'яними утвореннями й у тому числі в нижній частині – 
метаморфізованими вулканогенними породами основного та середньо-кислого 
складу, з підлеглими залізистими кварцитами, джеспілітами, сланцями, грауваками, 
а у верхній час тині – метаморфізованими кварцитами, гравелітами, аркозами, 
конгломератами, залізистими кварцитами та джеспілітами.  

Ідеалізовану картину будови типового купола розглянутого типу дає Л.І.Салоп на 
прикладі Мамського слюдоносного району (рис. 4.9.4). 

За даними К.К.Сорвачова (1978) та інших граніто-гнейсові куполи даного типу 
мають нас тупні характерні ознаки: 

1. Вони завжди розташовані серед метаморфізованих порід.  
2. Мають округлу, іноді видовжену форму. 
3. Їх розміри в поперечнику найчастіше становлять 5–10 рідко десятки кілометрів.  
4. Структури цього типу відзначаються концентричною внутрішньою будовою і 

складаються з (від периферії до центра): а) оболонки відносно 
слабометаморфізованих осадових або осадово-вулканогенних порід, б) 
метаморфічної оболонки, в) гранітогнейсового ядра, г) січних тіл гранітоїдів у 
межах ядра. Границі між оболонками найчас тіше пос тупові. 

5. Подібні куполи зональні в дислокаційному відношенні: у внутрішній частині 
ядер розвинено неупорядковані складки турбулентної течії; а на периферії цих ядер 
та тим більше в зовнішніх оболонках складки набувають рис ламінарної течії та 
ізоклінізуються.  

6. Характерними структурними мікроелементами граніто-гнейсових куполів та 
валів даного типу є гнейсуватіс ть та мігматитова або мігматитоподібна смугастість. 
Такі елементи слабо проявлені, залягаючи майже горизонтально, або взагалі відсутні 
в центральній час тині куполів та валів, і навпаки, набувають високої інтенсивності 
на границі цих геологічних утворень, описуючи їх за периметром. При цьому їх 
падіння узгоджується з падінням шаруватос ті та сланцюватос ті зеленокам'яних 
порід. 
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Рис. 4.9.3. Граніто-гнейсовий купол району Копіо (Eskola, 1949): 1 – граніти, 2 – 

гранітогнейси, 3 – мігматити. 4-7 – породи ладозької серії (4 – кварцити. 5 – 
доломіти, 6 – біотитові, гранатові, силіманітові сланці, 7 – габро і амфіболіти), 8 – 

елементи залягання 
 

Крім Балтійського щита, типові граніто-гнесовокупольні с труктури широко 
розвинені на Родезійському та Каапваальському масивах Південної Африки, 
Йілгарнському та Пілбарському блоках Західної Австралії, Джахварському 
масивах Південно-Західної Австралії, Гудзонівському протоконтиненті Канади та 
інших районів світу. Припускається, що релікти таких утворень збереглися і на 
Українському щиті (рис. 4.9.5). 
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Рис. 4.9.4. Розріз граніто-гнейсового купола в Мамському слюдоносному районі 
в Забайкаллі (за Л.І.Салопом, із кн. А.Є.Михайлова, 1984): 1 – пегматити,  2 – 

порфіробластичні граніти, 3-5 – світи патомської серії,  
6-7 – світи тепторгінської серії, 8 – граніто-гнейси 

 

 
 

Рис. 4.9.5. Саксаганський купол Українського щита (за Г.І.Каляєвим, 1970): 1 – 
амфіболіти, апоспіліти, ортосланці, 2 – залізисті кварцити серед амфіболітів, 3 – 

ультрабазити, 4-7 – криворізька серія: 4 – сланці хлоритові і серицитові, 
апокератофіри, 5 – кварцито-пісковики, філіти, талькові сланці, 6 – залізисті 
кварцити, джеспіліти, слюдяні, хлоритові й амфіболові сланці, 7 – графітові 

сланці, кварцито-пісковики, доломіти, кварцити, конгломерати, 8 – 
плагіомігматити та простягання в них орієнтованих структур, 9 – мікроклін-

плагіоклазові граніти, 10 – мікроклінові граніти, 11 – глибинні розломи 
(установлені та передбачувані), 12 – елементи залягання 
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4.9.3. Термокуполи 
Термокуполи розвинені в межах рифейських та фанерозойських 

шовноскладчастих зонах і є еквівалентом граніто-гнейсових куполів відзначеного 
вище типу. 

 

 
Рис. 4.9.6. Шатпутський термальний купол на Памірі (за Ю.В.Міллєром, 

М.С.Дюфором та ін.Б 1982). 1 – четвертинні відклади, 2-3 – верхньотріасові-
нижньо-середньоюрські сланці й гнейси (2)  та мармури (3), 4-5 – 

верхньокарбоново-середньотріасові мармури і карбонатні сланці (4) та 
ставролітові й двослюдяні сланці (5), 6-7 – нижньо-середньокарбонові сланці та 

гнейси (6) і мармури (7), 8 – інтрузивні батолітові граніти, 9 – турмалінові 
пегматити, 10 – ультраметаморфічні гранітогнейси, 11 – інтрузивні габроїди, 12 – 

границя прояву мігматизації, 13 – шаруватість, 14 – осі складок, 15 – насуви 
 
Куполи даного типу також являють собою концентрично-зональні тектонічні 

споруди, центральні частини (ядра) яких, складені продуктами гранітизації та 
інтрузивними гранітоїдами, а оболонки – зонально динамометаморфізованими 
осадовими чи осадово-вулканогенними породами (рис. 4.9.6). При цьому 
динамометаморфічна зональність створюється метаморфізованими породами від 
амфіболітової до зеленосланцевої фації. 

У межах шовноскладчастих зон термокуполи найчас тіше концентруються на 
сіалічних ділянках (палеомікроконтинентах) і нерідко своєю появою забов'язані 
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реоморфізму більш древніх граніто-купольних структур фундаменту. 
Припускається, що при їх формуванні, поряд із густинною інверсією, певну роль 
відігравали в'язкісна інверсія (видавлювання) та блоковий (тектонічне підняття) 
фактори, властиві для тектонічних зон відзначеного типу.   

Граніто-гнейсові с труктури даного типу описано на байкалідах Кокчетавського 
мікроконтиненту (О.М.Розен та ін.), герцинідах Джунгарії (А.В.Смирнов) та 
Мугоджар (А.А.Абдулін та ін.)), мезозоїдах Забайкалля (В.В.Шевчук, Ю.В.Міллєр 
та ін.) та навіть альпідах Паміру (Ю.В.Міллер, М.С.Дюфур, та ін.).  

 
4.10. Гібридні дислокаційні структури 

Гібридними називаються дислокаційні структури, які утворилися при 
багаторазових накладеннях деформацій. До таких структур, наприклад, належать 
складки кліважних мікролітонів чи кристалізаційно-сланцюватих мікрошарків, або 
порушення в'язких розломів крихкими. У першому випадку гібридніс ть зумовлена 
накладанням вигину на раніше сформовані кліваж чи кристалізаційну 
сланцюватість, а в другому – зміною пластичної деформації чи в'язкої течії – 
крихкою деформацією. Причому в другому випадку гібридизм супроводжується 
різкою зміною реологічних властивостей середовища: мезозонального (чи 
катазонального) – епізональним. 

Формування гібридних структур відбувається у два і більше етапів (фаз) 
тектонічних деформацій (дислокаційних перетворень). При цьому на кожному 
наступному такому етапі (фазі) змінюється одна з наступних умов: 1) реологічні 
властивості й відповідна їм температура середовища, а в епізоні, крім того, ступені 
літифікації порід, 2) реологічні механізми деформацій, 3) напрямок дії та 
інтенсивність структуроутворюючих сил. 

Між кожним відзначеним етапом (фазою) завжди має бути певна тектонічна пауза 
(перерва), під час якої деформації спадають до нуля. 

 
4.10.1. Структурно-вікова шкала 

Гібридні структури в тій чи іншій мірі зберігають елементи структурних 
парагенезисів кожного етапу (фази) тектонічних деформацій. Виділення таких 
парагенезисів та навіть їх окремих елементів і визначення співвідношень між цими 
елементами дозволяє тією чи іншою мірою впевненості визначати: 1) генетичні 
особливості дислокаційних структур кожного етапу (фази), 2) реологічні механізми, 
за допомогою яких вони формувалися, 3) термодинамічні умови, в яких 
реалізувалися деформації та 4) послідовність, в якій ці процеси відбувалися. Для 
документування такої послідовності в структурній геології використовуються 
структурно-вікові шкали та колонки з відповідною спеціальною індексацією. 

Етапи (фази) деформацій (дислокаційних перетворень) позначаються літерами 
D, а їх послідовніс ть – нижніми цифровими індексами на зразок D1,2,3... .n.   

Для позначення складок (або їх осьових поверхонь) вживається літера F із  
нижніми цифровими індексами, що відповідають етапам складкоутворення. 
Наприклад, F0 означає, що складка виникла на стадії седиментогенезу та діагенезу, 
а позначення F1.2...n – складки, що сформувалися на наступних етапах.  
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Розломи та фази їх підновлення позначаються літерою R з в ідповідним 
цифровими індексами. 

Площинні структурні елементи позначаються літерою S і в тому числі: первинна 
шаруватість в осадових породах чи тіньова шаруватість у метаморфічних породах та 
первинна магматична смугастість – S0. В той же час кліваж та сланцюватість будь-
яких типів, а також мігматитова чи будь-яка інша тектонічна смугастість 
позначаються, з урахуванням послідовності формування, літерами з індексами – 
S1,2,3....n.  

Для позначення лінійних геометричних і структурних елементів використовують 
малі літери: b – шарніри складок і l – лінійність. Причому, як і в попередніх 
випадках, додаються відповідні нижні цифрові індекси типу: b0 – шарніри складок 
конседиментаційного етапу, b1 або 2,3..n  – шарніри складок наступних етапів. 

Якщо в дислокаційних структурах якогось певного етапу існують різновиди 
відзначених елементів, то до відповідної літери додається штрих на зразок F2

//.  
Послідовніс ть деформаційних процесів можна зафіксувати у вигляді структурно-

вікової шкали наступного змісту (табл. 4.1). 
 

Таблиця 4.1. Зразок структурно-вікової шкали 
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4.10.2. Структурні ряди та циклічність 
Явище гібридизму носить направлений, а в певних випадках і циклічний 

(ритмічний) характер. При цьому виникають структурні ряди прогресивні й 
регресивні. 
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Прогресивний структурний ряд. Ряд цього типу характеризується поступовою 
зміною крихких деформацій пластичними (в'язкими). Така зміна відбувається в 
наступній послідовності.  

1. На рівні елементарних дислокаційних структур: 1) крихка тріщинуватіс ть, 2)  
крихкий кліваж, 3) в'язкий кліваж, 4) крис талізаційна сланцюватіс ть (чи 
гнейсуватіс ть або будь-які інші с труктури в'язкої течії).  

2. На рівні розломних структур: 1) крихкий розлом, 2) крихко-в'язкий розлом,  
3) субв'язкий розлом, 4) в'язкий кліважний розлом, 5) в'язкий сланцюватий чи 
гнейсуватий розлом. 

3. Типовий приклад прогресивного ряду складок наведено вище в таблиці. Такий 
ряд починається з виникнення конседиментаційних складок. Подальше він 
нарощується складками вигину, які утворилися в структурно-реологічній 
обстановці, що відповідають первинній епізоні, та складками кліважної течії, які 
виникли в обстановці мезозони, і, нарешті, в ін закінчується складками сланцюватої 
течії, які сформувалися в обстановці катазони.  

Утворення прогресивних структурних рядів завжди тісно сполучено з 
регіональним або локальним зростанням теплового потоку чи пос туповим 
розігрівом середовища внаслідок магматичних ін'єкцій або метасоматичної й у тому 
числі гідротермальної діяльності, а також зі зростанням деформацій на кожному 
етапі. Ряди подібного типу характерні для ділянок формування термокуполів та 
"гарячих" в'язких протрузій. Вони, крім того, часто проявлені в осьових частинах 
великих фанерозойських зон зім'яття. В останніх вони до того ж обов'язково 
супроводжуються горизонтальною структурно-реологічною зональністю, тобто зміною 
по латералі дислокаційних утворень, які відповідають катазональним, – мезозональними, 
а останніх – епізональними.  

 

 
Рис. 4.10.1. Характерна для Українського щита регресивна послідовність 

формування реологічних типів розломів: 1 – крихкі та крихко-в'язкі, 2 – в'язкі 
кліважні, 3 – в'язкі сланцюваті та гнейсуваті 
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Регресивні структурні ряди. Ряди цього типу утворюють послідовність, у складі 
якої в'язкі дислокаційні структури змінюються менш плас тичними, а останні – 
крихкими (рис. 4.10.1, 4.10.2). Прикладом подібного ряду є наступна послідовність.  

1. На рівні елементарних дислокаційних структур: 1) крис талізаційна 
сланцюватість, 2) в'язкий кліваж, 3) крихкий кліваж, 4) крихка тріщинуватість.  

2. На рівні складних дислокаційних структур: 1) в'язкий сланцюватий розлом, 2) 
в'язкий кліважний розлом, 3) субв'язкий розлом, 4) крихко-в'язкий розлом, 5) 
крихкий розлом. 

 

 
 

Рис. 4.10.2. Схема-колонка вікових взаємовідношень розломів різних 
реологічних типів (І – в'язкі кліважні, ІІ – субв'язкі, ІІІ – крихко-в'язкі, IV – 
крихкі) між собою та з різновіковими формаційними комплексами субстрату 

(Алп – альпійський платформний, Нна – герцинський неоавтохтон 
континентальної стадії, Нод – герцинський островодужний, Нок – герцинський 

океанічний) у Західно-Мугоджарській шовній зоні. Хвилястими лініями 
позначено поверхні  

міжформаційних незгідностей 
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Виникнення регресивних с труктурних рядів породжується зменшенням 
теплових потоків і відповідною зміною тектонічних режимів на кожному 
наступному етапі.  

Крім відзначених, своєрідні регресивні с труктурні ряди виникають і в епізоні.  
Їх поява в цьому випадку зумовлена пос туповим зростанням ступенів літифікації 
осадових порід, котра, як уже неодноразово відмічалося, прямо впливає на 
характер плас тичності чи крихкос ті деформацій.  

Ряди обох відзначених типів можуть бути повними і неповними. Перші 
складаються з дислокаційних структур епізони, мезозони та катазони в прогресивній 
чи регресивній послідовнос ті, а другі відрізняються випаданням з їх складу 
дислокаційних структур однієї з названих стуруктурно-реологічної обстановки.  

Повні с труктурні ряди характерні лише для древніх щитів, а у фанерозойських 
тектонічних областях вони розвинені на термокуполах та деяких ділянках великих 
шовноскладчастих зон. У той же час неповні структурні ряди найчастіше мають 
місце в більшості фанерозойських складчастих та платформних областей. Зокрема, у 
регресивних рядах каледонських та герцинських шовноскладчастих зон часто 
відсутні структури катазони, а в альпійських таких само зонах – і катазони, і 
мезозони. Наприклад, у складчастих спорудженнях Українських Карпат та Гірського 
Криму структурні ряди мають регресивний характер. Але представлені вони тільки 
епізональними складовими в наступній послідовності: 1) пошарові в'язкі механічно-
сланцюваті розломи, 2) пошарові й с ічні крихко-в'язкі розломи, 3) січні крихкі 
розломи (Паталаха, Лукієнко, Гончар, 1996). 

Циклічність (ритмічність) структурних рядів. Подібна циклічніс ть знаходить 
свій вираз у пос туповій (без суттєвої перерви в часі) зміні прогресивних 
структурних рядів регресивними. Одна така зміна приводить до створення одного 
циклу, а багаторазова – до циклічності. Остання характерна для шовноскладчастих 
зон і особливо тих, котрі відзначалися довготривалою тектонічною 
функціональніс тю. Часто такі цикли узгоджуються з метаморфічною циклічністю, 
утворюючи разом з нею тектоно-метаморфічну циклічність (Ю.В.Міллер, 1982 та 
ін.). 

 
4.10.3. Використання стереограм для визначення просторових співвідношень 

дислокаційних структур та їх елементів 
При вивченні гібридних дислокаційних структур та взагалі будь-яких 

дислокаційних накладень зручно користуватися стереографічними діаграмами, які 
надають можливіс ть суміщати на горизонтальній проекції різні за орієнтуванням 
лінійні та площинні дислокаційні структури та їх окремі геометричні елементи. 
Наприклад, на такій проекції в системі географічних координат можна одночасно 
показати просторове положення окремих і навіть декількох систем тріщин, 
кліважу, сланцюватості, мігматитової смугастості, осьових поверхонь або 
шарнірів складок, лінійності, поверхонь деяких плоских тіл, контактів 
магматичних тіл, умовних поверхонь крихких та крихко-в'язких розломів, 
гідротермальних жил тощо. Для виконання подібної задачі у с труктурній геології 
використовують приблизно ті ж стереограми, які вживають при 
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мікроструктурному аналіз і. Зокрема, для побудови таких діаграм найчастіше 
використовують екваторіальну рівнокутову с тереографічну сітку Ламберта – 
Шмідта, коротку характеристику якої наведено в розд. "Мікроструктурний 
аналіз".  

Техніка побудови діаграм подібного типу докладно описана в роботах 
І.О.Очеретенка та В.В.Трощенка "Стереографічні проекції у с труктурній 
геології" (М., 1978) та О.І.Родигіна "Структурные диаграммы" (Томск, 1980) та 
інших авторів. Тому в даній роботі ця техніка наведена в короткому викладі,  
запозиченому з робіт відзначених вище авторів. 

 
4.10.3.1. Побудова стереографічної проекції прямої 

Техніку побудови такої проекції найкраще розглянути на конкретному 
прикладі.  

Наприклад, треба побудувати стереографічну проекцію прямої, яка відповідає 
якомусь лінійному структурному елементу типу шарніра складки, що має азимут 
падіння 298 і кут падіння 48  

Для виконання цієї задачі на екваторіальну сітку накладаємо кальку таким 
чином, щоб їх центри і відмітки N (північ) – 0 збіглися (рис. 4.10.3). Далі 
відраховуємо по азимутальній (зовнішній) шкалі сітки в напрямку руху 
годинникової стрілки 298 і помічаємо цей напрямок точкою a0. Для того щоб 
знайти стереографічну проекцію прямої, тобто точку перетину прямої з 
поверхнею верхньої півсфери, обертанням кальки навколо центра сумістимо 
відзначену точку з будь-яким кінцем горизонтального діаметра сітки, а потім на 
його протилежній частині розрахуємо по градусних поділках кут 48 у напрямку 
від лінії кола до центра сітки. Знайдена таким чином точка a є шуканою 
стереографічної прямої.  

 

 
Рис. 4.10.3. Побудова проекції прямої по її азимуту і за кутом нахилу 
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Таким самим способом вирішується і зворотна задача. Зокрема, нехай 
стереографічною проекцією прямої є точка a (див. рис. 4.10.3). Сумістивши 
центри і позначки N (нулі на зовнішньому колі) кальки і с ітки, проведемо через 
точку a і центр сітки пряму до перетинання з колом і по зовнішній шкалі сітки і 
визначимо значення азимута нахилу прямої (кут між північним напрямком 
центрального меридіана сітки і напрямком нахилу прямої a0, який замірювався за 
ходом годинникової стрілки). Потім поворотом кальки навколо центра потрібно 
сумістити позначку азимута нахиленої прямої (точку a0.) з горизонтальним 
діаметром сітки і по градусних розподілах визначити кількість градусів між 
проекцією прямої (точкою a) і колом сітки, тобто кут нахилу прямої до обрію 
(48). 

 
4.10.3.2. Побудова стереографічної проекції площини та її полюса 

Прос торове положення будь-якої площини, поміщеної в центр сфери,  
однозначно визначається за положенням її стереографічної проекції – дуги 
великого кола – і проекцією перпендикуляра, пос тавленого до неї в центрі 
сфери. Проекція перпендикуляра іменується полюсом площини. Такий засіб 
стереографічного проектування площин має цілий ряд переваг порівняно з 
побудовами їхніх дугових проекцій.  

 
Рис. 4.10.4. Побудова проекції площини по азимуту і куту нахилу 

 
Побудова стереографічної проекції площини. Як приклад розглянемо 

винесення на стереографічну сітку площини, що відповідає поверхні кліважу з 
азимутом ліній падіння 38 і кутом падіння 37. Для цього від напрямку N 
меридіана відраховуємо по зовнішній шкалі сітки 38 і помічаємо цей напрямок 
на колі кальки точкою aо (рис. 4.10.4). Повернемо кальку навколо центра до 
суміщення точки ао з одним із кінців горизонтального діаметра сітки і, 
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переконавшись у тому, що центри кальки і сітки збігаються, знайдемо проекцію 
лінії падіння площини, точку a. Для цього потрібно відрахувати на протилежній 
половині горизонтального діаметра значення кута лінії падіння 37 в напрямку від 
кола до центра сітки. Оскільки відлік падає в даному випадку між двох дуг (сітка 
градуюється, звичайно, через 2), положення проекції визначається на око, 
шляхом інтерполяції, що варто мати на увазі при розв'язанні всіх наступних задач. 

Відомо, що всі площини, які проходять через центр сфери, перетинають її по 
дугах великих кіл. Ос танні зображено на стереографічній сітці у виді меридіанів. 
Тому стереографічною проекцією нашої площини є дуга Р, проведена через точку 
a між двома сусідніми меридіанами з парними градусними поділками.  

Для розв'язання зворотної задачі виконуються наступні операції.  
Нехай стереографічною проекцією площини є дуга Р. Для рішення задачі,  

поєднавши цю дугу з відповідним меридіаном сітки і слідкуючи за тим, щоб 
центри кальки і сітки не розійшлися, відрахуємо на горизонтальному діаметрі 
сітки кількість градусів між колом і дугою Р (див. рис. 4.10.4). Не зрушуючи 
кальки, відзначимо точною a0 на окружності сітки напрямок лінії падіння 
площини (лінії a0).  

Після цього, поєднавши поворотом кальки позначки N, визначимо по зовнішній 
шкалі сітки азимут падіння площини. Нагадаємо, що він завжди вимірюється по 
ходу годинної стрілки. 

Які приклад пропонується побудувати полюс площини з азимутом падіння 38 і 
кутом падіння 37. 

Побудова полюса площини. Якщо прийняти дані по азимуту та куту падіння, що 
були використані в попередньому прикладі, то необхідно по зовнішній шкалі сітки 
відрахувати азимут падіння площини 38 і відзначити точкою a0 цей напрямок на 
кальці (позначки N кальки і сітки мають при цьому збігатися). Потім поворотом 
кальки навколо центра потрібно сполучити точку a0 з будь-яким кінцем 
горизонтального діаметра і від центра сітки в напрямку оцінки азимута падіння 
(точки a0 ) відрахувати значення кута падіння площини 37 (див. рис. 4.10.4). Точка p 
є полюсом нашої площини. Потрібно пам'ятати, що полюс завжди розташовується 
на продовженні лінії падіння площини, а його кутова відстань від проекції дуги 
даної площини, що вимірюється на горизонтальному діаметрі сітки, дорівнює 90. 
Тому, у разі потреби побудови проекції дуги площини Р по її полюсу р достатньо 
відрахувати на горизонтальному діаметрі від точки р через центр сітки 90 і 
провести через отриману точку a відповідну дугу великого кола. 

Коли потрібно знайти полюс р за заданою проекцією дуги площини Р, 
необхідно сполучити цю дугу з відповідним меридіаном с ітки і, відрахувавши 
90 по горизонтальному діаметру, відзначити на кальці шукану точку р. 

Визначення азимута і кута падіння площини. Нехай точка р є полюсом 
площини Р. Поворотом кальки навколо центра сітки о помістимо точку р на екватор. 
Відрахувавши кількість градусних поділок між точкою р і центром сітки, одержимо 
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значення кута падіння площини (див. рис. 4.10.4). Не зрушуючи кальки, відзначимо 
на ній положення найближчого від точки р кінця екватора точкою a0. Потім, 
повернувши кальку до суміщення її північної позначки N із нулем зовнішньої шкали 
сітки, відрахуємо азимут падіння площини – кут між північним кінцем центрального 
меридіана і точною a0. 
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