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ÏÅÐÅÄÌÎÂÀ 

Мікроскопічний метод дослідження гірських порід і мінера-
лів є найпоширенішим, досконалим та ефективним методом ви-
вчення гірських порід. Він дає змогу з мінімальними витратами 
коштів і часу не тільки визначити назву породи, але й оцінити її 
мінеральний склад, фізичні властивості, геологічні та термоди-
намічні умови утворення. Комплексуючи його з мікрозондовими 
дослідженнями хімічного складу мінералів, він стає унікальним 
за своїми можливостями методом вивчення гірських порід. Крім 
цього, тільки завдяки мікроскопії можна виявити мікробудову 
породи та характер змінення мінералів, що її становлять, і таким 
чином вирішити питання походження породи. 

Базисом досліджень гірських порід за допомогою поляриза-
ційного мікроскопа є залежність оптичних властивостей мінера-
лів від їхнього хімічного складу, що, у свою чергу, є похідним 
термодинамічних і фізико-хімічних параметрів умов кристаліза-
ції. Проте процес мікроскопічного вивчення гірської породи не 
обмежується визначенням кристалооптичних констант мінералів 
та їхньої видової належності. Він продовжується в дослідженні 
взаємозв'язків між окремими мінералами гірської породи як за-
кономірної природної асоціації, що потребує володіння фунда-
ментальними знаннями про особливості формування магматич-
них, метаморфічних, метасоматичних та осадових порід. Тому 
навчальний посібник побудований таким чином, щоб студент 
або петрограф-початківець, який володіє теоретичною базою з 
основ петрографії, міг самостійно приступити до мікроскопічно-
го дослідження гірської породи у шліфах. Для цього до посібни-
ка включено декілька складових. Перша – це опис головних 
прийомів визначення кристалооптичних параметрів мінералів та 
їхньої видової належності, включає діагностичну таблицю поро-
дотвірних мінералів і відомості про найпоширеніші мінерали 
гірських порід. Друга складова дає уявлення про структурні 
елементи гірських порід різного генезису, методи їхньої діагно-
стики та головні ознаки. Третя складова являє собою вимоги до 
мікроскопічного опису гірських порід.  
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У запропонованому вигляді навчальний посібник акумулював 
у собі прогресивний досвід петрографічних досліджень гірських 
порід різними петрографами світу, а також власні спостереження 
авторів. До додаткової літератури, якою бажано користуватися 
студентам для розширення свого кругозору, включені класичні 
керівництва з мікроскопічних досліджень, відомі серед геологів 
ще з радянських часів: книга В. Н. Лодочникова "Главнейшие 
породообразующие минералы" (1960), посібники А. М. Дамінової 
"Породообразующие минералы"(1966), С. К. Онікієнка "Методи-
ка исследования породообразующих минералов в прозрачных 
шлифах" (1971), Р. Н. Кочуровой "Основы практической петрог-
рафии" (1977), К. М. Сиротина "Практическая петрография" 
(1988), книга В. Г. Молявка і Г. Г. Павлова "Методичні рекомен-
дації до лабораторного практикуму "Оптичні властивості породо-
утворюючих мінералів" курсу "Петрографія" (1991). До посібника 
включено також добре зарекомендовані в практичній діяльності 
табличні дані кристалооптики найрозповсюдженіших породотві-
рних та акцесорних мінералів із книги В. Е. Трегера "Оптическое 
определение породообразующих минералов" (1968), а також де-
які фотографії структур гірських порід з атласів W. S. MacKenzie 
(1984) і B. W. D. Yardley (1990). 

На превеликий жаль, означені видання стали вже бібліогра-
фічними раритетами, недоступними сучасному студенту. Тому 
запропонований україномовний навчальний посібник з практич-
ного визначення та застосування кристалооптичних показників 
для діагностики мінералів за допомогою поляризаційного мік-
роскопа, а також для визначення мікроструктур і практичного 
опису гірських порід деякою мірою компенсує дефіцит навчаль-
ної літератури такого типу.  
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ГЛАВА 1 

ÊÐÈÑÒÀËÎÎÏÒÈ×Í² ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß 
Ì²ÍÅÐÀË²Â Ó ØË²ÔÀÕ 

1.1. Послідовність діагностики 
мінералів у шліфах 

Перш ніж розпочати дослідження окремих мінеральних видів 
у шліфах, петрограф повинен означити приблизну кількість їх і 
характер розподілу по площі шліфа. Визначення їхньої кількості 
проводиться за ступенем прояву рельєфу та шагрені в окремих 
зернах, їхньої форми та забарвлення. При цьому потрібно вра-
ховувати, що зерна одного й того самого мінерального виду в 
різних зрізах можуть характеризуватися різним рельєфом і шаг-
ренню, а також змінювати своє забарвлення відповідно до схеми 
плеохроїзму та інтенсивності абсорбції. Для оцінки кількості 
мінеральних видів можна використовувати й вигляд мінералів у 
шліфі при введеному аналізаторі. Оцінивши приблизну кількість 
видів, петрограф приступає до детального визначення мінералів 
у породі (шліфі). Спочатку описуються кристалооптичні харак-
теристики мінеральних видів, які характеризуються максималь-
ним розповсюдженням по площі шліфа – це породотвірні міне-
рали, за якими визначається назва породи. Потім описуються 
другорядні, акцесорні та вторинні мінерали. 

Визначення мінералів бажано проводити за єдиною схемою 
та в єдиній послідовності, що включає дослідження мінералів у 
поляризованому світлі без аналізатора (форма зерен та їхній ро-
змір, знак рельєфу, характер шагреневої поверхні, показник за-
ломлення, наявність псевдоабсорбції, забарвлення мінералу та 
наявність плеохроїзму, наявність спайності, ступінь досконалос-
ті та кількість напрямків); при введеному аналізаторі (характер 
згасання, кут згасання, орієнтація головних показників залом-
лення відповідно кристалографічних напрямків, знак подовжен-
ня, силу двозаломлення світла (ng – np), схему плеохроїзму та 
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абсорбції, а також коноскопічні дослідження інтерференції з 
визначенням оптичної вісності мінералу, оптичного знака міне-
ралу та кута оптичних осей двовісних мінералів (2V). 

1.2. Дослідження мінералів  
у поляризованому світлі без аналізатора 

1.2.1. Визначення форми зерен мінералів 

Для опису форми зерен мінералів, зерна виокремленого міне-
рального виду, що досліджується, розглядаються спочатку на 
предмет визначення ступеня ідіоморфності: 

якщо зерна в усіх зрізах мають правильні геометричні фо-
рми (що характерно для ефузивних і гіпабісальних порід), їхня 
форма визначається як ідіоморфна. За комбінацією форм зрізів 
формується умовна об'ємна модель кристалів. Вона визнача-
ється як ідіоморфна ізометрична, ідіоморфна луската, ідіоморфна 
таблитчаста, ідіоморфна брускова, ідіоморфна призматична, ідіо-
морфна подовжено- або короткопризматична, ідіоморфна стовп-
часта, ідіоморфна голчаста, ідіоморфна волокниста. 

Луската форма кристалів притаманна слюдистим мінера-
лам, шаруватим силікатам, графіту, молібденіту тощо. Визна-
чається наявністю у шліфі зрізів зерен з однією досконалою 
спайністю та зрізів без спайності. Поняття луската форма зе-
рен, особливо що стосується ідіоморфних кристалів слюди в 
ефузивних породах, є досить умовною, оскільки зовнішні об-
риси таких кристалів більше нагадують або широкі таблички, 
або короткі гексагональні призми. 

Таблитчаста форма визначається поєднанням ізометричних і 
прямокутних зрізів, в яких спайність відсутня, або є у двох напря-
мках. Кутові зрізи за формою наближаються до трикутників. Таб-
литчаста форма притаманна польовим шпатам. Залежно від умов 
кристалізації може перетворюватися у широкотаблитчасту (схожу 
на лускату), у брускоподібну (схожу на призматичну), лейстову 
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(схожу на голчасту). Тому визначення форми за комбінацією зрі-
зів у довільних напрямках навіть для ідеальних кристалів для по-
чатківців-петрографів є складним і незрозумілим процесом.  

Призматична форма характеризується наявністю подовже-
них прямокутних та ізометричних зрізів, співрозмірних із ши-
риною прямокутників. Спайність або відсутня, або присутня у 
двох напрямках у поперечних зрізах. При подовженні призми 
форма перетворюється в подовжено-призматичну, голчасту, ни-
ткоподібну (повстеподібну): 

якщо зрізи частково мають правильні геометричні форми,
а частково ні, контури пересікаються зернами інших мінералів, 
їхня форма визначається як гіпідіоморфна (майже ідіоморфна). 
За сукупністю обрисів зрізів визначається форма кристалів: 
гіпідіоморфна або гіпідіоморфна ізометрична, гіпідіоморфна лус-
ката, гіпідіоморфна таблитчаста, гіпідіоморфна брускова, гіпідіо-
морфна призматична, гіпідіоморфна подовжено-призматична. 

якщо зрізи зерен у шліфі мають невизначену форму, кон-
тури зерен зубчасті або хвилясті, затокоподібні, взаємопроникні 
із сусідніми мінералами, зрізи граней відсутні. Такі зерна визна-
чаються як ксеноморфні, тобто з чужою, не властивою даному 
мінеральному виду формою. Вони бувають ізометричними, ксе-
номорфними подовженими, просто ксеноморфними. 

1.2.2. Визначення знака рельєфу 

Вибирається зерно мінералу, що досліджується, безпосеред-
ньо на контакті з канадським бальзамом (к.б.). Інтенсивність 
світлового потоку зменшується ірисовою діафрагмою, розміще-
ною над поляризатором мікроскопа, до появи чітко вираженої 
світлової смужки Бекке на межі мінерал – к.б.: 

якщо при піднятті тубуса мікроскопа світлова смужка
Бекке з'являється біля контуру з боку мінералу, знак рельєфу 
позитивний (тобто більше 1,540); 

якщо при піднятті тубуса світлова смужка Бекке з'явля-
ється біля контуру мінералу але з боку бальзаму – знак рельєфу 
негативний (тобто менше 1,540). 
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Застереження: при різкому прояві шагрені та високому ре-
льєфі смужка Бекке як така може бути невиразною, або з'яв-
ляються дві смужки, що рухаються в протилежних напрямках. 
Тому вважають: якщо при піднятті тубуса світло збирається 
в центрі зерна – знак рельєфу позитивний, і навпаки, якщо світ-
ло фокусується на зерні при опусканні тубуса – знак рельєфу 
негативний.  

1.2.3. Визначення показника заломлення  
відносно канадського бальзаму 

Показник заломлення відносно канадського бальзаму визна-
чається за ступенем прояву рельєфу та шагрені на поверхні 
зерен мінералу. Чим більше різниця показників мінералу та ка-
надського бальзаму, тим різкіше проявляється рельєф і шагре-
нева поверхня. 

Рельєф оцінюється відносною товщиною та чіткістю або 
чорнотою контурів мінералів і тріщин усередині зерен. Чим 
більше різниця показників заломлення, тим чорніше та товстіше 
обриси мінералів і тріщини в них. Знак рельєфу визначає напря-
мок різниці в більший чи менший бік відносно 1,540. Визначити 
приблизний показник заломлення можна за табл. 1. 

1.2.4. Перевірка наявності псевдо абсорбції 

Зерно мінералу з максимальними кольорами інтерференції 
ставимо на перехрестя ниток окуляра і повільно обертаємо  
столик мікроскопа на 3600. Якщо спостерігається зміна інтен-
сивності рельєфу та шагрені без аналізатора – наявне явище 
псевдоабсорбції.  

Явище псевдоабсорбції притаманне безбарвним мінералам: 
карбонатам, мусковіту, тальку, пірофіліту, ангідриту.  
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Таблиця  1 
Визначення приблизного показника заломлення в мінералах за знаком рельєфу,  

ступенем прояву рельєфу, поверхневої шагрені та силою двозаломлення 
Максимальна сила подвійного світлозаломлення світла 

Зн
ак

 р
ел
ьє
ф
у 

Інтервал показни-
ків заломлення, 
характеристика 
рельєфу та повер-
хневої шагрені, 
напрямок перемі-
щення світлової 
смужки Бекке при 
піднятті тубуса 
мікроскопа  

0 0–0,005 0,005– 
0,010 

0,010– 
0,015 

0,015– 
0,025 

0,025– 
0,035 

0,035– 
0,050 > 0,050 

"–
" 

1,43–1,47 
Рельєф високий 
негативний; кон-
турна лінія чітка, 
добре помітна, 
шагрень ясна; сБ з 
мінералу на канад-
ський бальзам 

флюорит  
опал 
алофан 

"–
" 

1,47–1,51 
Рельєф середній, 
негативний, кон-
турна лінія поміт-
на шагрень слабка, 
сБ з мінералу на 
канадський  
бальзам 

содаліт 
галуазит 
анальцим 
вулканічне 
скло ріолітове 

лейцит 
кристобаліт 
тридиміт 

санідин натроліт монтморилоніт
канкриніт кальцит  

14 
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Продовження табл. 1 
"–

" 
1,51–1,53 
Рельєф – низький 
негативний; кон-
турна лінія слабо 
помітна шагрень – 
майже непомітна; 
сБ – з мінералу на 
канадський баль-
зам 

вулканічне 
скло: 
дацитове та 
андезитове 

канкриніт 
ортоклаз 
мікроклін  
гіпс 

0 

1,53–1,54 
Рельєф відсутній, 
шагрень відсутня, 
сБ непомітна 

канадський 
бальзам нефелін 

хризотил-α  
кордієрит 
халцедон 

альбіт  
хризотил-γ арагоніт 

"+
" 

1,54–1,55 
Рельєф слабкий 
позитивний, кон-
турна лінія слабо 
помітна шагрень 
відсутня, сБ – на 
мінерал з канадсь-
кого бальзаму 

нефелін 

олігоклаз 
кварц 
хризотил-α  
кордієрит 

хризотил-γ мусковіт 

"+
" 

1,55–1,59 
Рельєф середній 
позитивний; кон-
турна лінія помітна 
шагрень слабка; 
сБ – на мінерал з 
канадського баль-
заму 

вулканічне  
скло: 
базальтове 

скаполіт 
пенін 
хлорит 

андезин 
лабрадор  
бітовніт 
Fe-кордієрит  

Fe-кордієрит  
 лепідоліт скаполіт 

ангідрит 
тальк 
біотит  
Mg-
флогопіт  
мусковіт 

15 
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Продовження табл. 1 
"+

" 
1,59–1,65 
Рельєф середній 
позитивний; кон-
турна лінія чітка, 
добре помітна 
шагрень ясна; 
сБ – на мінерал з 
канадського баль-
заму 

апатит 

анортит  
целестин 
меліліт 
топаз 

андалузит 
воластоніт 
арфведсоніт 

Турмалін 
(дравіт) 
нонтроніт 
глаукофан 
глауконіт 

преніт 
форстерит 

ангідрит 
вівіаніт 
біотит 
Fe-флогопіт  

доломіт 
кальцит 

"+
" 

1,65–1,70 
Рельєф високий 
позитивний; кон-
турна лінія широ-
ка, добре помітна 
шагрень ясна; 
сБ – на мінерал з 
канадського баль-
заму 

рибекіт енстатит 

енстатит 
жадеїт 
арфведсоніт 

топаз 
рогова 
обманка 
лавсоніт 
омфацит 

турмалін 
(шерл) 
геденбергіт 
діопсид 

форстерит 
олівін 
ідингсит 

арагоніт 

"+
" 

1,70–1,75 
Рельєф високий 
позитивний,  
контурна лінія до 
чорної, широка 
шагрень різка, 
сБ – на мінерал з 
канадського баль-
заму  

шпінель 
везувіан 

везувіан цоїзит 
кліноцоїзит 

гіперстен 
дістен 
(кіаніт) 
ставроліт 

цоїзит 
силіманіт 
піжоніт 
авгіт 

геденбергіт 
піжоніт 
Ті-авгіт 

діаспор 
егірин-авгіт 

16 



 17

Закінчення табл. 1 
"+

" 

> 1,75 
Рельєф дуже 
високий позитив-
ний, контурна 
лінія максимально 
чорна, шагрень 
дуже різка; сБ – на 
мінерал з канадсь-
кого бальзаму 

гранат шеєліт еуліт епідот 
ортит 

монацит 
фаяліт 
егірин 

сфен 
каситерит 
ксенотим 
циркон 
ідингсит 

сБ – світлова смужка Бекке; к.б. – канадський бальзам; поверхнева шагрень – нерівність і шершавість по-
верхні мінералу у шліфі; залежить від твердості та шліфувальної здатності мінералу, ступеня доведення при 
виготовленні шліфа.  

17 
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1.2.5. Визначення забарвлення мінералу 

Мінерали у шліфі можуть бути безбарвні або забарвлені в 
кольори тих довжин світлових хвиль, що не поглинаються крис-
талічними решітками кристалів: 

мінерали кубічної сингонії, а також аморфні, в усіх зрі-
зах не змінюють свого забарвлення при обертанні столика мі-
кроскопа навколо осі.  

мінерали середніх і нижчих сингоній змінюють забарв-
лення або інтенсивність його залежно від напрямку зрізу зерен 
(крім зрізів, перпендикулярних оптичній осі). При зміні забарв-
лення та його інтенсивності визначається схема плеохроїзму та 
схема абсорбції.  

Крім цього, забарвлення мінералів може бути у шліфі рівно-
мірне, плямисте, зональне монохромне або поліхромне.  

1.2.6. Визначення ступеня досконалості спайності 
та кута між площинами спайності 

Спайність мінералів у шліфах виявляється у вигляді парале-
льних тріщин. 

Ці тріщини тим чіткіші, чим більше показник заломлення мі-
нералу відрізняється від заломлення канадського бальзаму. "Ве-
льми досконала" спайність: тріщини паралельні, простежуються 
безперервно через усе зерно. "Досконала" спайність: тріщини 
паралельні але переривчасті. "Недосконала" спайність: тріщини 
субпаралельні, іноді криволінійні, не витримані по площі зерна. 
Спайність відсутня: тріщини різнонаправлені, криволінійні.  
Попередження. У деяких мінералах відмічаються тріщини 

окремості. На відміну від спайності ці тріщини є прямолінійними 
і проявляють чітку періодичність через деякий об'єм кристала.  

Спайність може бути проявлена в одному (усі шаруваті мі-
нерали), у двох (амфіболи, піроксени, калієві польові шпати, 
плагіоклази) або у трьох напрямках (кальцит, флюорит, ангід-
рид, іноді в амфіболах і піроксенах).  

За наявності площин спайності, що зрізаються, визначається 
кут між ними. Для цього потрібно: 
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1. Знайти зріз мінералу з двома системами тріщин спайнос-
ті. Тріщини мають бути перпендикулярні до площини шліфа. 

2. Зорієнтувати поворотом столика одну систему тріщин па-
ралельно вертикальній нитці окуляра. Узяти відлік по лімбу 
столика мікроскопа навпроти нуля ноніуса та записати його. 

3. Повертати столик мікроскопа до тих пір, поки з вертикаль-
ною ниткою окуляра не збіжиться друга система спайних трі-
щин мінералу. Взяти відлік по лімбу столика мікроскопа на-
впроти нуля ноніуса і записати його.  

4. Різниця відліків дасть кут між визначуваними площинами
спайності. 
Попередження: при косому ( не перпендикулярному) поло-

женні тріщин спайності відносно площини шліфа визначуваний 
гострий кут завжди буде меншим, тупий – буде збільшуватися. 

1.3. Дослідження мінералів  
у поляризованому світлі  

при введеному аналізаторі 

1.3.1. Визначення характеру згасання 

Зерна мінералу, що вивчається, проглядаються при введено-
му аналізаторі для визначення характеру згасання. Воно може 
бути рівномірним (одночасним по всьому зерну), зональним, 
двійниковим, блоковим, хвилястим. Для лужних амфіболів ха-
рактерно аномальне згасання, яке пов'язано з дисперсією орієн-
тації індикатрис для різних довжин хвиль. Аномальність вира-
жається в неповному згасанні зерен, тобто при обертанні столи-
ка мікроскопа (у положенні згасання) мінерал стає спочатку те-
мно-червоно-фіолетовим, потім темно-синім, за цим знову спо-
стерігається просвітлення. 
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1.3.2. Визначення кута згасання 

З виведеним аналізатором треба знайти зерно з чітко вира-
женою однією системою тріщин спайності або гранню. Пос-
тавити його на хрест ниток окуляра. Поворотом столика зорієн-
тувати спайність або грань паралельно вертикальній нитці оку-
ляра. Ввести аналізатор: 

Варіант 1. Мінерал перебуває на згасанні – згасання пряме.
Варіант 2. Мінерал просвітлений – згасання косе.

При косому згасанні визначається кут згасання та найменуван-
ня показника заломлення, з яким утворений цей кут. Для цього: 

у положенні, при якому спайність або грань паралельна вер-
тикальній нитці окуляра, зняти відлік на лімбі столика мікроскопа; 

повернути столик мікроскопа праворуч або ліворуч до
найближчого повного згасання. Береться другий відлік. Різниця 
визначить кут згасання. Він має бути менше 450. Якщо кут дорі-
внює 450 – згасання визначається як симетричне, що іноді хара-
ктерне для авгітів.  

У момент згасання мінералу з площиною коливання поляри-
зованого променя мікроскопа (вертикальна нитка окуляра) збі-
гається один із показників заломлення мінералу. Щоб визначи-
ти, який це показник заломлення, від положення згасання треба 
повернути столик мікроскопа на 450 проти годинникової стрілки 
до повного просвітлення та ввести компенсатор:  

якщо при введеному компенсаторі спостерігається підви-
щення порядку інтерференційного забарвлення, визначуваний 
показник відповідає Np,  

якщо при введеному компенсаторі спостерігається пони-
ження кольорів інтерференції, визначуваний показник відпові-
дає Ng. Запишіть, з яким показником заломлення був визначений 
кут згасання. 

1.3.3. Визначення знака подовження 

Вибрати подовжене зерно мінералу, в якому вздовж подов-
ження зорієнтовані тріщини спайності, або грань кристала. Пос-
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тавити його на хрест ниток і зорієнтувати тріщинки або грань 
паралельно вертикальній нитці окуляра. Ввести аналізатор. Як-
що зерно спостерігається просвітленим – треба повернути сто-
лик мікроскопа праворуч або ліворуч до найближчого згасання. 

Від положення згасання столик мікроскопа обертається на 
450 проти годинникової стрілки і вводиться компенсатор. Якщо 
спостерігається пониження інтерференційного забарвлення – 
подовження позитивне (l+), якщо порядок інтерференційного 
забарвлення підвищився – подовження негативне (l-). 

1.3.4. Визначення максимальної сили  
двозаломлення світла (ng – np) 

Вибираємо зерно мінералу, що досліджується, з максимальни-
ми кольорами інтерференції. За боковими інтерференційними 
смужками визначається порядок інтерференційного забарвлення. 
Він дорівнюватиме кількості темних смужок плюс один. Сила 
двозаломлення (ng – np) визначається за номограмою Мішель-Леві. 

1.3.5. Визначення схеми  
плеохроїзму та абсорбції 

Якщо досліджуваний мінерал у поляризованому світлі без 
аналізатора при обертанні столика мікроскопа змінює своє заба-
рвлення або його інтенсивність, треба визначити схему плеохро-
їзму та схему абсорбції. Для цього слід вибрати зерно мінералу, 
що плеохроює, а при введеному аналізаторі має максимальні 
кольори інтерференції (зріз, паралельний площині NgNp). За 
допомогою компенсатора в цьому зрізі визначається орієнту-
вання осей індикатриси: 

1. Орієнтуємо вісь Ng паралельно вертикальній нитці окуля-
ра. При виведеному аналізаторі фіксуємо забарвлення мінералу, 
наприклад:  

Ng – темне, червоно-буре. 
2. Повертаємо столик мікроскопа на 900. У цьому положенні

вздовж напрямку коливання поляризованого променя паралельно 
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вертикальній нитці окуляра вже буде орієнтована вісь Np. При ви-
веденому аналізаторі фіксуємо забарвлення мінералу, наприклад:  

Np – світло-жовте. 
3. Для двовісного мінералу треба додатково знайти зріз, пер-

пендикулярний до оптичної осі. Цей зріз характеризується від-
сутністю прояву плеохроїзму (зміни забарвлення), а при введе-
ному аналізаторі – ізотропністю. У площині цього зрізу прохо-
дить вісь Nm. При виведеному аналізаторі визначається та за-
писується забарвлення мінералу, наприклад:  

Nm – жовто-буре. 
Порівнюємо інтенсивність поглинання світла у напрямках 

уздовж різних показників заломлення. Якщо спостерігається 
зміна інтенсивності поглинання світлових променів (світле, те-
мне забарвлення), фіксуємо схему абсорбції, перелічуючи пока-
зники в напрямку зменшення інтенсивності поглинання світла. 
Наприклад, якщо інтенсивність поглинання світла по Ng макси-
мальна, по Np мінімальна, або відсутня, а по Nm проміжна, то 
схема абсорбції записується у відповідному вигляді: 

Ng > Nm > Np – пряма схема абсорбції. 
Зауваження: схема плеохроїзму та абсорбції не визначаєть-

ся для безбарвних і забарвлених ізотропних мінералів. 

1.4. Коноскопічні дослідження у зрізах,  
перпендикулярних до оптичної осі 

1.4.1. Отримання коноскопічної  
інтерференційної картини 

При збільшенні відцентрованого 8х (10х)-об'єктива знайти 
ізотропний зріз досліджуваного мінералу. Поставити його на 
перехрестя окуляра. Ввести лінзу Лазо. Підйомним механізмом 
лінзи відрегулювати максимальну інтенсивність освітлення зер-
на мінералу. 
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Замінити об'єктив на 40х або 60х. Спостерігаючи збоку, злегка 
опустити тубус мікроскопа на шліф. Дивлячись в окуляр, мікро-
гвинтом підняти тубус до стану різкості. Повернути столик мік-
роскопа, щоб пересвідчитися, що об'єктив відцентрований.  
Попередження: при коноскопічних дослідженнях об'єктив 40х 

або 60х має бути ідеально відцентрований, а зерно бути в різкості. 
Ввести аналізатор і лінзу Бертрана. Відрегулювати освітлен-

ня комбінацією дій: підйомом та опусканням лінзи Лазо і 
центруванням освітлення. Поле зору має бути освітлене рівно-
мірно, без затемнень. Якщо інтерференційне зображення не в 
різкості – підвищити різкість кремальєрою лінзи Бертрана. 
Попередження: контрастність коноскопічної фігури повні-

стю залежить від величини максимальної сили двозаломлення 
світла для даного мінералу. Якщо мінералу у зрізі NgNp прита-
манні сірі кольори інтерференції – коноскопічна фігура є нечіт-
кою, розмазаною, темно-сірою на сірому фоні. Якщо у мінералу 
в зрізі NgNp максимальними є білі кольори інтерференції – ко-
носкопічна фігура чіткіша, контрастніша (темно-сіра на світ-
ло-сірому фоні). Якщо у мінералу в зрізі NgNp максимальними є 
жовті кольори інтерференції – коноскопічна фігура є чіткою, 
контрастною майже чорною на білому фоні. Якщо у мінералу в 
зрізі NgNp максимальними є кольори інтерференції другого і 
більших порядків – у полі зору перпендикулярно до оптичної осі, 
крім чіткої фігури у вигляді хреста або ізогіри, спостерігають-
ся інтерференційні кільця (для оптично одновісних мінералів) 
або лімнескати (для оптично двовісних мінералів). 

1.4.2. Визначення оптичної вісності мінералу 

Розріз перпендикулярний до оптичної осі: 
у полі зору спостерігається коноскопічна фігура у вигляді

темного хреста, що не розпадається при обертанні столика мік-
роскопа. Цей мінерал є оптично одновісним; 

у полі зору спостерігається одна ізогіра, що обертається як
пропелер при обертанні столика мікроскопа. Цей мінерал є оп-
тично двовісним. 



 24

1.4.3. Визначення оптичного знака мінералу 

Маючи в полі зору мікроскопа коноскопічну фігуру в розрізі, 
перпендикулярному до оптичної осі, за допомогою компенсато-
ра визначається оптичний знак мінералу. Пластинка використо-
вується у випадку, якщо в коноскопічній фігурі не спостеріга-
ються інтерференційні кільця та лемніскати. За їхньої наявності 
застосовується компенсатор типу клина. 

Одновісні мінерали 
Якщо при введенні компенсатора типу кварцової пластинки 

спостерігається підвищення інтерференційного забарвлення в дру-
гому та четвертому квадрантах і пониження в першому та третьо-
му – мінерал є оптично негативним. Якщо при введенні компен-
сатора типу клина спостерігається переміщення інтерференційних 
кілець до центра в другому та четвертому квадрантах і зворотне в 
першому та третьому – мінерал є оптично негативним. 

Якщо при введенні компенсаторів спостерігається пониження 
інтерференційного забарвлення в другому та четвертому квадран-
тах і підвищення в першому і третьому і зворотне поводження 
інтерференційних кілець – мінерал є оптично позитивним. 

Двовісні мінерали 
Поворотом столика мікроскопа треба зорієнтувати ізогіру в 

діагональному напрямку з першого у третій квадрант (з північ-
ного сходу на південний захід) таким чином, щоб ізогіра була б 
угнутою в напрямку четвертого квадранта. Введіть компенсатор 
типу пластинки. Якщо з увігнутого боку спостерігається підви-
щення інтерференційного забарвлення – оптичний знак мінера-
лу є негативним. Якщо з увігнутого боку спостерігається по-
ниження інтерференційного забарвлення – оптичний знак міне-
ралу позитивний. За наявності лемніскатів вводиться компенса-
тор типу клина. Якщо при введенні клина інтерференційні смуги 
переміщаються в четвертому квадранті в північно-західному 
напрямку – оптичний знак мінералу є негативним. Якщо інтер-
ференційні смуги переміщаються в південно-східному напрямку 
– оптичний знак мінералу позитивний.

Якщо при обертанні столика мікроскопа ізогіра залишається 
прямою і в діагональних напрямках не згинається, оптичний 
знак мінералу буде ±. 
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1.4.4. Визначення кута оптичних осей  
двовісних мінералів 

Для визначення кута оптичних осей поворотом столика мік-
роскопа ізогіра орієнтується в діагональному напрямку з першо-
го у третій квадрант (з північного сходу на південний захід) та-
ким чином, щоб ізогіра була б угнутою в напрямку четвертого 
квадранта. За ступенем згину ізогіри за діаграмою Райта визнач-
те кут 2V. Якщо в цьому положенні ізогіра залишається прямою, 
кут оптичних осей дорівнює 900. 

1.4.5. Визначення сингонії мінералу 

Кристалооптичні властивості мінералів, що досліджуються, 
повністю залежать від параметрів їхніх кристалічних решіток, 
або їхньої відсутності. Якщо мінерали, або мінеральна речовина 
за своєю внутрішньою структурою, а відповідно і кристалооп-
тичними параметрами є ізотропними (однаковими у всіх напря-
мках), вони належать до мінералів кубічної сингонії, або є пред-
ставниками аморфних речовин. 

Усі аморфні речовини та мінерали кубічної сингонії характе-
ризуються наявністю показника заломлення, однакового в усіх 
напрямках незалежно від напрямку зрізу зерна у шліфі. Тому у 
шліфі всі зерна одного мінерального виду характеризуватимуть-
ся проявом рельєфу та шагреневої поверхні відповідно до пока-
зника заломлення мінералу. При введеному аналізаторі всі зерна 
ізотропного мінералу та мінеральної речовини буде характери-
зуватися темно-сірим (майже чорним) кольором інтерференцій-
ного забарвлення (сила двозаломлення ng – np = 0), і не просвіт-
люватись при обертанні столика мікроскопу. 

Мінерали оптично ізотропні 
1. Мінерали кубічної сингонії:

флюорит, хроміт, гранат, шпінель, содаліт, лейцит, хлориди. 
2. Аморфні мінерали та мінеральні речовини:

опал, вулканічне скло, аморфні гідрооксиди глинозему та заліза, 
аморфні алюмосилікати, бітуми. 
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Застереження. Деякі мінерали кубічної сингонії та аморфні 
речовини за рахунок внутрішніх деформаційних напружень мо-
жуть проявляти слабку анізотропію, вираженою слабким темно-
сірим інтерференційним забарвленням у вигляді плям, смуг або 
двійників, що просвітлюються при обертанні столика мікроско-
па. Наприклад, це явище іноді спостерігається в зернах гросуляру, 
лейциту, галіту, опалу, у вулканічному склі, іноді навіть і в пред-
метному склі, на якому наклеєний шліф тощо. 

Якщо мінерали кристалізуються в будь-якій іншій сингонії, 
крім кубічної, усі вони є анізотропними речовинами з відповід-
ним проявом кристалооптичних характеристик. Усі анізотропні 
мінерали середніх і нижчих сингоній в кожному зерні залежно 
від напрямку зрізу будуть характеризуватися наявністю двох 
показників заломлення (найбільшого й найменшого для даного 
зрізу), крім випадку, якщо зріз зерна перпендикулярний до оп-
тичної осі. У таких зрізах кристалооптичні властивості зерен 
анізотропних мінералів характеризуються ізотропними парамет-
рами. У зрізах зерен мінералів в усіх інших напрямках при по-
вороті столика мікроскопа без введеного аналізатора змінюється 
інтенсивність прояву рельєфу та шагреневої поверхні, оскільки 
зерна мінералів приймають рельєф і шагрень відповідно до по-
казника заломлення, який збігається в момент обертання столи-
ка з напрямком коливання поляризованої хвилі в мікроскопі. 
Іноді така зміна помітна на око. У цьому випадку ми говоримо 
про наявність у того чи іншого мінералу явища псевдоабсорбції. 
Як правило, воно притаманне карбонатам (максимальне), таль-
ку, світлим слюдам, ангідриту, тобто мінералам із значною різ-
ницею в показниках заломлення ng та np. Максимально псевдоа-
бсорбція виявляється в розрізах зерен мінералів, паралельних 
площині NgNp. Її інтенсивність понижується при наближенні 
розрізу до кругового перерізу і відсутня в площині, перпендику-
лярній до оптичної осі (круговий ізотропний переріз). 

В анізотропних речовинах інтенсивність прояву інтерферен-
ції залежатиме від напрямку зрізу у шліфі зерен анізотропних 
мінералів. Воно буде відсутнє в розрізах, перпендикулярних до 
оптичних осей (у площинах кругових перерізів) і максимально 
проявлене в розрізах, паралельних площині NgNp. Тому при 
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введеному аналізаторі всі анізотропні речовини (мінерали) хара-
ктеризуватимуться наявністю кольорів інтерференції (за умови, 
що сила двозаломлення (ng – np) = > 0), а інтенсивність прояву 
інтерференції повністю залежатиме від різниці ходу інтерферу-
ючих світлових хвиль. Проте, якщо напрямки найменшого (Np) 
та найбільшого (Ng) показників заломлення даного зрізу міне-
ралу при обертанні столика мікроскопа збігатимуться з напрям-
ком коливання поляризованого світла, інтерференція також буде 
відсутня, а зерно мінералу прийматиме темно-сіре (майже чор-
не) забарвлення. Тому при обертанні столика мікроскопа кожне 
анізотропне зерно в поляризованому світлі при введеному аналі-
заторі буде згасати чотири рази в момент, коли напрямки голов-
них показників заломлення в зерні збігатимуться з напрямком 
коливання поляризованого променя мікроскопа.  

Поряд із загальними кристалооптичними ознаками, характе-
рними всім анізотропним мінералам, спостерігаються оптичні 
явища, притаманні або групам, або кожній сингонії окремо.  

Наприклад, загальними ознаками мінералів середніх сингоній 
(тригональної, тетрагональної та гексагональної) є: 1) хрестоподі-
бна інтерференційна фігура у східному пучку світла в ізотропно-
му перерізі, що пов'язано з наявністю тільки однієї оптичної осі, 
2) пряме згасання відносно спайності або ребра призми відповід-
ної сингонії, 3) наявність плеохроїзму в забарвлених мінералах.  

Мінерали анізотропні. Оптично одновісні 
Мінерали тригональної сингонії: ромбоедричні карбонати 

(анкерит, доломіт, кальцит, магнезит, родохрозит, сидерит), 
алуніт, турмалін, корунд, гематит, ільменіт, брусит. 

Мінерали тетрагональної сингонії: циркон, рутил, везуві-
ан, мінерали групи скаполіту, мінерали групи меліліту, анатаз, 
каситерит. 

Мінерали гексагональної сингонії: α-кварц, нефелін, апатит, 
берил, канкриніт.  

Ознакою мінералів ромбічної сингонії є: 1) в ізотропних (пе-
рпендикулярних оптичним осям) зрізах коноскопічна фігура оп-
тично двовісного мінералу у вигляді однієї ізогіри, що оберта-
ється при повороті столика мікроскопу, 2) пряме згасання в роз-
різах паралельних ромбічній призмі.   
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Мінерали анізотропні. Оптично двовісні мінерали 
Мінерали ромбічної сингонії: ромбічні піроксени (енстатит, 

бронзит, гіперстен, еуліт), мінерали групи олівіну (форстерит–
олівін–фаяліт), серпентин, цоїзит, халцедон, кордієрит, андалу-
зит, ставроліт, ромбічні амфіболи (антофіліт, жедрит) силіманит, 
муліт, лавсоніт, арагоніт, ангідрит, топаз.    

Мінерали моноклінної сингонії: польові шпати (ортоклаз, са-
нідин), моноклінні піроксени (піжоніт, діопсид, геденбергіт, авгіт, 
титанавгіт, егірин-авгіт, егірин, омфацит, жадеїт, сподумен), мо-
ноклінні амфіболи (тремоліт, актиноліт, рогова обманка, базаль-
тична рогова обманка, гастингсит, баркевікіт), лужні амфіболи 
(глаукофан, рибекіт, арфведсоніт), хризотил (волокнистий серпе-
нтин), пірофіліт, тальк, мусковіт, флогопіт, біотит, лепідоліт, ци-
нвальдит, хлорити (клінохлор, пенін), каолініт, глауконіт, гіпс, 
мінерали групи епідоту (кліноцоїзит, епідот, пьємонтит), сфен, 
ортит, монацит; ідингсит. 

Мінерали триклінної сингонії: польові шпати (плагіоклази, 
мікроклін, анортоклаз), дистен (кіаніт), воластоніт. 

Мінерали моноклінної сингонії мають: 1) в ізотропних (пер-
пендикулярних до оптичних осей) зрізах коноскопічну фігуру 
оптично двовісного мінералу у вигляді однієї ізогіри, що обер-
тається при повороті столика мікроскопа, 2) косе згасання від-
повідно до ребер моноклінної призми, що зменшується до пря-
мого в розрізах, паралельних площині NgNm.  

Мінерали триклінної сингонії мають 1) в ізотропних (перпе-
ндикулярних до оптичних осей) зрізах коноскопічну фігуру оп-
тично двовісного мінералу у вигляді однієї ізогіри, що оберта-
ється при повороті столика мікроскопа, 2) в усіх розрізах відпо-
відно до ребер (напрямків спайності) косе згасання. 
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Таблиця  2 
Діагностичні кристалооптичні параметри мінералів 

№ Назва, сингонія

Форма ($), 
спайність (№), 

оптичне орієнтуван-
ня, подовження (l) 

Показник залом-
лення, сила дво-
заломлення (Δ), 
оптичний знак 

Оптичний 
характер, кут 
оптичних осей 

Забарвлення, 
плеохроїзм Схожі мінерали та їхні відміни 

1 2 3 4 5 6 7

1 

Олівін (ромб.) 

Форстерит (Фо) Мg2SiO4 

Фаяліт (Фа) Fe2SiO4 

$ короткопризматична, 
ізометрична 

№ (010) – недосконала 
Np II b; Nm II c; Ng II a 

Фо         Фа 
np = 1,636–1,827 
nm= 1,651–1,865 
ng = 1,669–1,975 
Δ = 0,033–0,048 
(+)         (–) 

Фо – 2V=+86° 

Фа – 2V=–47° 

Безбарвний, іноді 
зеленуватий або 
оранжево-жовтий 

Клінопіроксени – досконала спайність, 
косе згасання 
Ортопіроксени – значно менше Δ 
Епідот – аномальне інтерференційне 
забарвлення та досконала пінакоїдальна 
спайність 
Карбонати – псевдоабсорбція, доскона-
ла спайність, 
2V = 0°, одновісний 

2 

Ромбічні піроксени (ромб) 
Енстатит (Ен) – Бронзит 
(Брнз) – Гіперстен (Гіп) – 
Еуліт – Феросиліт (Mg, Fe)2 

[Si2O6] 

$ короткопризматична, 
витягнута II c 
№ (110) – досконала 
∠87°15' 
Np II b; Nm II a; Ng II c 
l = (+) 

Ен        Гіп 
np = 1,657–1,712 
nm = 1,659–1,724 
ng = 1,665–1,727 
Δ = 0,008–0,015 
(+)         (–) 

Ен – 2V>+54° 
Бронз – 2V=± 90° 
Гіп – 2V>–45° 

Ен, Бронз – 
безбарвні 
Гіп – блідо-
рожевий 
Ng – блідо-зелений, 
сіро-зелений 
Np = Nm < Ng 

Клінопіроксени – косе згасання 
Олівіни – більші Nm та Δ, недосконала 
спайність 
Епідот та андалузит – l = (–) 
Амфіболи – інший характер спайності, 
як правило, більше Δ 

3 

Моноклінні вапняні 
піроксени (монокл.) 

Діопсид Ca,Mg[Si2O6] 
Геденбергіт Ca,Fe[Si2O6] 
Авгіт 
Ca4(Mg,Fe)3Al[Al Si7O24] 

$ призматична II c 
№ (110) – досконала 
∠87°15' 
a^Np = 22–32° 
b^Nm = 0° 
c^Ng= 38–48° 
l = (±) 

Ді        Гед 
np = 1,665–1,727 
nm = 1,672–1,735 
ng = 1,696–1,756 
Δ = 0,031–0,029 
(+)         (+) 

2V=+42°… +70° 

r > v 

Ді – безбарвний 
Гед – Np – світло-
синьо-зелений 
Nm – світло-жовто-
зелений 
Ng – блідо-зелений 
Авгіт – сильніше 
забарвлений 
Np≥Nm≥Ng 

Олівіни, ортопіроксени – пряме згасання 
Епідот – аномальне інтерференційне 
забарвлення, пінакоїдальна спайність 
Амфіболи – ∠ cNg< 30° 
Піжоніт – менший кут 2V 
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Продовження табл. 2 
1 2 3 4 5 6 7

4 Піжоніт (монокл.) 

m(Mg,Fe)2Si2O6⋅⋅nCaMgSi206 

$ пластинчаста по (100), 
призматична II c, 
зерниста 
№ (110) – досконала 
∠87°15' 
a^Np = 21°–28° 
c^Ng = 37°–44° 
Nm II b      l = (+) 

np = 1,682–1,722 
nm = 1,684–1,722 
ng = 1,705–1,751 
Δ = 0,023–0,029 
(+) 

2V = 0°… +25° 

r > v 

Безбарвний або 
Np – рожевий 
Nm – світло-зеле-
нувато-коричневий 
Ng – світло-
зелений, світло-
жовтий 

Ті ж самі, що й для Ді – Гед 
Від останніх відрізняється малим 
кутом  2V 

5 Титанавгіт 

$ пластинчаста по 
(110), 
короткостовпчаста 
№ (110) – досконала 
∠87°15' 
a^Np = 16°–19° 
c^Ng = 32°–55° 
Nm II b 
Іноді зональна будова 

np = 1,695–1,741 
nm = 1,700–1,746 
ng = 1,728–1,762 
Δ = 0,033–0,021 
(+)       (+) 

2V=+45°… +58° 

r >> v 

Np – світло-
коричнево-жовтий 
Nm – коричнювато-
ліловий, фіолето-
вий 
Ng – коричнево-
жовтий, коричне-
во-фіолетовий 
Np<Nm≠Ng 

Ті ж самі, що й для інших моноклінних 
піроксенів, а також : 
Шерл – оптично одновісний 
Глаукофан – менший показник залом-
лення, оптично негативний 

6 

Моноклінні лужні піроксе-
ни (монокл.) 
Егірин (Ег) NaFe[Si2O6] 

Егірин-авгіт (Ег-авг) 
mNaFe[Si2O6]x 
nCa(Mg,Fe,Al)[(Si,Al)2O6] 

$ стовпчаста, стебель-
часта, голчаста II с, 
інколи зерниста (Ег-
авг) 
№ (110) – досконала 
Ег – c^Nр = 0°–8° 
Ег-авг – с^Np = 0°–30° 
а^Ng = 16°–43° 
NmIIb 
l = (–) 

Ег  Ег-авг 
np = 1,776–1,716 
nm =1,821–1,730 
ng=1,836–1,750 
Δ = 0,060–0,036 
(–)         (+) 

Ег – 
2V=–70…–60° 
Ег-авг – 
2V=90° 
Ег-авг багатий на 
діопсид –
2V = +80° 
r > v 

Ег-авг – Np – 
зелений 
Nm – світло-
зелений 
Ng – світло-
коричнювато-
жовтий 
Ег – Np – зелений 
(коричневий) 
Nm – жовтувато-
зелений (світло-
коричневий) 
Ng – зеленувато-
жовтий 
Np>Nm>Ng 

Зелена рогова обманка – Ng> Nm< Np, l = 
(+) 
Піроксени – менше Δ, l = (+) 
Турмалін – одновісний 
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Продовження табл. 2 
1 2 3 4 5 6 7

7 

Ромбічні амфіболи (ромб.) 
Антофіліт (Ант) – 
(Mg,Fe)7[Al2Si6O22](OH)2 
Жедрит (Жед) – (має до 20 % 
Al2O3) 
(Mg,Fe)5Al2[Al2Si6O22](OH)2 

$ стебельчаста II c, 
волокниста 
№ (110) – досконала 
∠54°30' 
NpIIa; NmIIb; NgIIc 
l = (+) 

Антофіліт 
max Mg max Fe 
np = 1,598–1,647 
nm =1,616–1,651 
ng =1,623–1,664 
Δ = 0,026–0,017 
(–)         (+) 
Жедрит 
max Mg max Fe 
np = 1,642–1,669 
nm= 1,651–1,676 
ng =1,658–1,691 
Δ = 0,016–0,022 
(–)         (+) 

Антофіліт 

2V=–65° 

Mg:Fe 
95:5 

2V = 90° |    83:17 
2V = +58°  60:40 
Жедрит 
2V = –80°  

Mg:Fe 

80:20 
2V = 90° 

2V = +70° 

66:34 

40:60 

Ант – безбарвний 
Жед – Np, Nm – 
світло-жовто-
коричневий 
Ng – жовто-
коричневий до 
сірого  
Np~Nm<Ng 

Цоїзит – більший показник заломлення, 
при меншому Δ 
Кумінгтоніт – ∠cNg~15° 
Мусковіт – одна система спайності по 
(001) – вельми досконала, 2V<+40° 
Силіманіт – має спайність по (010) <9 0°

8 

Ряд рогової обманки 
(монокл.) 
Звичайна рогова обманка 
(Рог. об) 

9 
Титаниста рогова обманка – 
керсутит (базальтична 
рогова обманка) (Кер) 

$ пластинчаста, 
стовпчаста, 
короткостовпчаста 
№ (110) – досконала 
∠56° 
Рог. об 
с^Np = 63°–75° 
b^Nm = 0° 
а^Ng = 15°–27° 
Кер 
с^Ng = 0°–10° 
l = (+) 

Рог. об 
max Mg max Fe 
np = 1,630–1,678 
nm= 1,637–1,697 
ng =1,644–1,704 
Δ = 0,014–0,026 
(–)         (–) 
Кер 
np = 1,675–1,686 
nm= 1,715–1,705 
ng =1,735–1,718 
Δ = 0,060–0,032 
(–)         (–) 

Рог. об 
2V=–63°…–87° 
Кер 
2V=–80°…–83° 

Рог. об – Np – 
світло-жовто-зеле-
ний (коричневий), 
Nm – жовто-
зелений, зелений 
Ng – коричнево-
зелений, синьо-
зелений 
Np < Nm(g) < Ng(m) 
Кер – Np – світло-
жовтий 
Nm, Ng – коричне-
во-червоний 
Np < Nm = Ng 

Егірин – l=(–), зворотна схема абсорбції 
Слюди – більше Δ, вельми досконала 
спайність,   2V<–40° 
Ромбічні амфіболи – високе Δ, cNg = 0° 
Піроксени – cNg> 30°, оптично позитивні 
Хлорити – низьке, аномальне інтерфе-
ренційне забарвлення 
Баркевікити – менший 2V 
Біотит – cNg = 0°, 2V = 0° – 31° 

10 

Ряд актиноліту (монокл.) 
Граматит (тремоліт) (Грам) 
Ca2Mg5[Si8O22](OH)2 
Актиноліт (Акт)  
Ca2(Mg,Fe)5[Si8O22](OH)2 

$ пластинчаста, стебель-
часта, короткостовпча-
ста II c       № (110) – 
досконала     ∠55°45´ 
а^Np  = 1°–6° 
b^Nm = 0° 
с^Ng = 11°–17°     l = (+) 

Грам       Акт 
np = 1,600–1,647 
nm= 1,613–1,659 
ng = 1,624–1,667 
Δ = 0,024–0,020  

(–)         (–)      

2V=–80°…–85° Грам – безбарвний 
Акт – Np – світло-
жовто-зелений 
Nm – світло-зелений
Ng – світло-синью-
вато-зелений 
Np<Nm<Ng 

Егірин – l=(–), зворотна схема абсорбції  
Слюди – більше Δ, вельми досконала 
спайність,   2V<–40° 
Ромбічні амфіболи – високе Δ, cNg=0° 
Піроксени – cNg>30°, оптично позитивні 
Хлорити – низьке, аномальне інтерфе-
ренційне забарвлення 
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1 2 3 4 5 6 7

11 

Ряд кумінгтоніту (монокл.) 
Купферит (Купф) 
Mg7[Si8O22](OH)2 
Кумінгтоніт (Кум) –  
Грюнерит (Грюн) 
(Mg,Fe)7[Si8O22](OH)2 

$ тонкоплитчаста, 
промениста, луската IIc 
№ (110) – досконала 
∠55° 
а^Np = 0°–10° 
b^Nm = 0° 
с^Ng = 11°–20° 
l = (+) 

Купф   Грюн 
np  = 1,602–1,685 
nm = 1,622–1,709 
ng = 1,632–1,728 
Δ = 0,030–0,043 
(–)    (±)    (–) 

Купф – 
2V=–80°…90° 
Кум – 
2V=+80°… 90° 
2V=–84°…90° 

Безбарвний 
При великому 
вмісті заліза також 
Np – блідо-
жовтуватий 
Nm, Ng – до блідо-
коричнюватого 
Np<Nm<Ng 

Тремоліт – актиноліт – менше Δ 
Слюди – 2V<–40°, пряме згасання 
Ромбічні амфіболи – менше Δ 

12 
Ряд арфведсоніту (монокл.) 
NaNa2(Fe+2,Mg)4 

Fe+3[Si8O22](OH)2 

$ стебельчаста IIc, 
листувата II (010) 
рідко ідіоморфна 
№ (110) – досконала 
∠56° 
с^Np  = 6°– 66° 
l = (±) 

np = 1,614–1,693 
nm =1,625–1,696 
ng =1,630–1,698 
Δ = 0,016–0,005 
(–)          (–) 

2V=–50°…-100° 
r > v 
Характерна 
дисперсія показ-
ників заломлення 
r << v 

Np – синьо-
зелений 
Nm – коричнево-
жовтий, сіро-
зелений 
Ng – зеленувато-
синє-сірий, темно-
зелений 
Nm<<Nр≤Ng 

Турмалін –  2V = 0°, спайність відсут-
ня, абсорбція ┴ l ІI l 
Рибекіт – менший ∠cNg 
Гастингсит, рогова обмака – l =(+), 
сNg=10°–25° 

13 Рибекіт (монокл.) 
Na2(Fe+2,Mg)3Fe2

+3[Si8O22](OH)2 

$ стебельчаста IIc, 
голчасто-волокниста 
№(110) – досконала 
∠55–56° 
с^Np = 1–8° 
NmІІ b 
l = (–) 

np = 1,685–1,695 
nm= 1,687–1,697 
ng =1,689–1,699 
Δ = 0,004–0,004 
(–)          (–) 

2V= –80–90° 
іноді 2V=+80° 

Np – темно-синій 
Nm – світло-синій 
Ng – зеленувато-
жовтий 
Np>>Nm>Ng 

Турмалін –  2V = 0°, спайність відсут-
ня, абсорбція ┴ l"ІІ l 
Арфедсоніт – більший < cNg 
Глаукофан – l = (+) 
Гастингсит, рогова обмака – l = (+), 
сNg = 10°–25° 

14 
Ряд глаукофану (Глаук)– 
кроситу (Крос) (монокл.) 
Na2Mg3Al2[Si8O22](OH)2 

$ стебельчаста IIc, 
волокниста, листувата 
№ досконала 
∠55°30´ 
с^Ng= 5–7°   Глаус 
c^Nm= 2–5°   Крос 
l = (+) 

Глаук      Крос 
np = 1,606–1,642 
nm =1,622–1,656 
ng =1,627–1,657 
Δ = 0,021–0,015 
(–)          (–) 

Глаук – 
2V=–10°… –60° 
Крос – 
2V = 0°… –40° 

Np – безбарвний, 
жовто-зелений 
Nm – лавандово-
синій 
Ng – ультрамари-
новий 
Np<Nm<Ng 

Турмалін –  2V = 0°, спайність відсут-
ня, абсорбція ┴ l"ІІ l 
Арфедсоніт,  
рибекіт – 2V > –60°, l = (–), менші Δ 
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15 

Ряд гастингситу (Гаст) – 
баркевікіту (Барк) (монокл.) 
(Na,K)Ca2(Fe,Mg)3–4

(Fe
+3

,Al,Ti)2-1[Al2Si6O22] 
(O,OH,F)2 

$ коротко- до довгоп-
ризматичної IIc, або 
зерниста, листувата II 
(010) 
№ (110) – досконала 
∠55°45´ 
с^Np = 45°– 76° 
с^Ng = 15°– 44° 
l = (±), до (+) 

Гаст   Барк 
np = 1,680–1,700 
nm= 1,696–1,719 
ng =1,700–1,722 
Δ = 0,020–0,022 
(–)      (–) 

Гаст – 
2V=–24°…–40° 
Барк – 
2V=–40°…–53° 
r>>v 

Барк – Np– світло-
коричнево-жовтий 
Nm, Ng – червону-
вато-коричневий 
Гаст – Np– світло-
жовто-коричневий 
Nm – оливково-зел. 
Ng – темно-зелений 
Np<Nm<Ng 

Рогова обманка – менший показник 
заломлення, більший 2V 
Авгіт – інший кут спайності 

16 

Група слюд (монокл.) 
Аніт (Ант) 
KFe3[AlSi3O10](OH,F)2 
Біотит (Бі) 
K(Fe,Mg)3[AlSi3O10](F,OH)2 
Флогопіт (Флог) 
KMg3[AlSi3O10](F,OH)2 
Мусковіт (Му) 
KAl2[AlSi3O10](OH)2 

$ пластинчаста, 
таблитчаста, листувата, 
луската II (001) 
№ (001) – вельми 
досконала 
Ант, Бі, Флог – NmІІ b 
Му – NgІІ b 
l = (+) 

Мусковіт–Флогопіт 
без Fe 
np = 1,552–1,520 
nm= 1,582–1,558 
ng= 1,588–1,558 
Δ = 0,036–0,038 
(–) 
Біотит         Аніт 
min Fe 
np = 1,571–1,616 
nm= 1,609–1,696 
ng =1,610–1,697 
Δ = 0,039–0,081 
(–) 

Бі – 
2V=–0°…–35° 
Флог – 
2V=–0°…–20° 
Му – 
2V=–35°…–50° 

Му – безбарвний, 
рідко ледь жовтува-
тий, або зеленуватий 
Флог – Np– безбарвн.
Nm, Ng – коричню-
ватий, жовтува-
тий, зеленуватий 
Бі – Np– сіро-
жовтий, коричнево-
зелений, оранжево-
коричневий 
Nm, Ng – темно-
коричневий, темно-
зелений, темно-чер-
воно-коричневий. 

(Му, Флог) 
Тальк – менший 2V 
Грюнерит – інша спайність, косе згасання 
Тремоліт – інша спайність, Δ, сNg 
(Бі) 
Базальтична рогова обманка – інша
спайність, форма кристалів, сNg, 2V>–80°
Хлорит – значно менші Δ та показник 
заломлення 

17 

Калієві польові шпати 
Мікроклін (Мі) 
Ортоклаз (Орт) 
Санідин (Сан)
KAlSi3O8 

Анортоклаз (Анорт) 
(K,Na)AlSi3O8 

$ таблитчаста II (010), 
зерниста, іноді стовп-
часта IIc 
Мі та Анорт характер-
ні двійникові грати 
№ (001) – досконала 
№ (010) – добра 
∠~90° 

Мі, Орт, Сан 
np =1,514–1,525 
nm=1,518–1,530 
ng =1,521–1,531 
Δ = 0,007–0,006 
(–) 
Анорт 
np =1,527–1,536 
nm=1,529–1,548 
ng =1,530–1,549 
Δ = 0,007–0,013 
(–) 

Мі – 
2V=–71°…–84° 
Орт – 
2V=–30°…–84° 
Сан – 
2V=–20°…–50° 
Анорт – 
2V=–32°…–62° 

Безбарвні 

Кварц – має більший за канадський 
бальзам показник заломлення, однові-
сний, оптично позитивний 
Олігоклаз – має більший за канадський 
бальзам показник заломлення, та 
інший характер двійників 
Нефелін – має більший за канадський 
бальзам показник заломлення, однові-
сний, оптично негативний 
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18 

Плагіоклази 
Альбіт (Альб) 
Олігоклаз (Ол) 
Андезин (Анд) 
Лабрадор (Лаб) 
Бітовніт (Біт) 
Анортит (Ан) 
NaAlSi3O8 – СaAl2Si2O8 

$ таблитчаста II (010), 
або лейсти IIc 
№ (001) – досконала 
№ (010) – добра 
∠86° 
Оптичне орієнтування 
див. на діаграмі 
Характерні полісинте-
тичні двійники 

Альб     Анд 
np =1,527–1,554 
nm=1,531–1,558 
ng =1,538–1,561 
Δ = 0,011–0,007 
Лаб       Ан 
np = 1,560–1,577 
nm=1,565–1,585 
ng =1,569–1,590 
Δ = 0,009–0,013 

Альб – 2V=+75° 
2V = 90° 
Ан – 2V=–77° 

Безбарвні 

Ортоклаз – ніколи не утворює полісин-
тетичних двійників 
Мікроклін, анортоклаз – менший 
показник заломлення 
Скаполіт – 2V=0°, пряме згасання, 
одновісний 
Кордієрит – 2V=–45° – –80°, пряме 
згасання 
Кварц – одновісний 

19 Нефелін (гекс.) 
NaAl[SiO4] 

$ ізометрична, в основ-
ній масі безформна 
№ (1010) – ясна 
(0001) – погана 
NрIIс,         ne= Np 

np 1,532–1,547 
ng =1,529–1,542 
Δ = 0,003–0,005 
(–)          (–) 

2V=–0°…– 6° 
Іноді аномальний Безбарвний 

Кварц – більший Δ, відсутність вто-
ринних змін та спайності, оптично 
позитивний, одновісний 
Польові шпати –  двовісні, косе згасання 

20 Лейцит (псевдокуб.) 
KAl[Si2O6] 

$ кулеподібні зерна, 
нечітко виражені 
двійники 
№ – невиражена 
nо= Np,         ne= Ng 

np = 1,508 
ng = 1,509 
Δ = 0,001 
(+) 

2V= +0° Безбарвний Содаліт – менший показник заломлен-
ня, присутня спайність 

21 Анальцим (куб.) 
NaAl[Si2O6]хH2O 

$ відсутні чітко 
виражені форми, або 
ідеальні косотетраедри 
№ (001) – ясна 

Ізотропний 
n = 1,487 Безбарвний 

Содаліт – інша мікростуктура 
Скло, опал – не мають спайності 
Флюорит – менший показник залом-
лення 

22 Содаліт (куб.) 
3NaAl[SiO4]⋅NaCl 

$ зерна, кородовані 
кристали 
№ (110) – ясна 

Ізотропний 
n = 1,487–1,504 

Безбарвний, 
синюватий, 
зеленуватий, 
червонуватий 

Анальцим – погана спайність по (001) 

23 Канкриніт (гекс.) 

Na6Са2[AlSiO4]6[CO3]2⋅ ⋅2H2O 

$ призматична, луската 
№ (1010) – вельми 
досконала 
NрIIс, nо = Ng    ne = Np 
l = (–) 

np =1,489–1,524 
ng =1,488–1,498 
Δ = 0,001–0,026 

2V = –0° Безбарвний 

Мусковіт – більший показник залом-
лення, 2V>–30°, l = (+) 
Нефелін – більший показник залом-
лення, менше Δ 
Калішпат – менше Δ, двовісний 
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24 Група меліліту (тетрагон.) 

(Ca,Na)2(Mg,Al)[(Si,Al)Si2O7] 

$ короткостовпчаста 
товстотаблитчаста, 
таблитчаста 
згасання пряме 
l = (±) 

nо= 1,633–1,669 
ne= 1,639–1,658 
Δ = 0,006–0,011 
Аномальне інтер-
ференційне забар-
влення 

Безбарвний Цоїзит, везувіан – більший показник 
заломлення 

25 
Кварц (alfa – триг.) 
(beta –параморфози -  триг.) 
SiO2 

$ зерниста 
№ – відсутня 
nо= Np   ne= Ng      NgIIс, 

np =1,544 
ng =1,553 
Δ = 0,009 
(+) 

2V= +0° 
Іноді аномальне 
2V=+8°…+12° 

Безбарвний 

Олігоклаз –  2V=–90° 
Кордієрит – 2V>–45° 
Санідин, гіпс – оптично негативні, 
менший показник заломлення 

26 Кристобаліт (псевдокуб.) 
SiO2 

$ зерниста, таблички 

nо= 1,486 
іноді аномальне 
двозаломлення 
Δ = 0,001–0,005 

2V= –27° Безбарвний 
(мутний) Тридиміт 

27 Тридиміт (псевдогекс.) 
SiO2 

$ характерні трійники 

np = 1,469 
nm= 1,469 
ng = 1,473 
Δ = 0,004 
(+) 

2V= +70° Безбарвний Флюорит – досконала спайність, немає 
двійників 

28 Апатит (гекс.) 
Ca5(PO4)3(F,Cl,OH) 

$ стовпчаста, голчаста, 
зерниста, іноді проме-
нисті маси 
№ відсутня або погана 
NрIIс,   nо= Ng      ne= Np 
l = (–) 

ng =1,633–1,667 
np =1,630–1,664 
Δ = 0,003 
(–) 

2V= +0° 
Іноді аномально 
слабодвовісний 

Безбарвний, 
коричнюватий 

Цоїзит – більший показник заломлен-
ня, досконала спайність, двовісний 

29 Сфен (монокл.) 
СаТі[SiO4]О 

$ таблитчаста, призма-
тична зерниста. Часто 
має форму конверта 
№ погана 
а^Np = 21° 
с^Ng = 51° 

np =1,885–1,921 
nm=1,896–1,927 
ng =1,993–2,081 
Δ = 0,108–0,160 
(+)        (+) 

2V=+23°…+38° 
r>>v 

Безбарвний або 
Np – майже 
безбарвний 
Nm – блідо-зелену-
вато-жовтий 
Ng – світло-корич-
нювато-
червонуватий 
Np<Nm<Ng 

Епідот – значно менші Δ, показник 
заломлення, більший 2V 
Карбонати – менший показник залом-
лення, різка псевдоабсорбція 
Циркон – менший Δ, відсутність різкої 
шагрені 
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30 Циркон (тетраг.) 
Zr[SiO4] 

$ стовпчаста до округлої 
№ (110) – ясна 
NgIIс,   nо= Np      ne = Ng 
l = (+) 

np =1,924–1,960 
ng =1,968–2,015 
Δ = 0,044–0,055 
При метаміктному 
розпаді Δ→0,000 
(+) 

2V=+0° 
Іноді аномальний 
2V= +10° 

Безбарвний іноді 
блідо коричнюва-
тий, або зеленува-
тий 

Ксенотим, монацит – менший показник 
заломлення 
Сфен – більше Δ, двовісний 

31 Каситерит (тетраг.) 
SnO2 

$ пластинчаста, 
короткі зерна 
№ (100) – ясна 
NgIIс,   nо=Np      ne=Ng 

np =1,992–2,001 
ng =2,093–2,098 
Δ = 0,096–0,097 
(+)        (+) 

2V = +0° 
Іноді слабодвові-
сний 

Безбарвний, до 
жовто-коричнево-
го, іноді червону-
ватий. Характер-
ний зональний роз-
поділ забарвлення 

Ортит – менші: показник заломлення та Δ
Сфен – двовісний, не зональний 
Рутил – більші: показники заломлення та Δ
Циркон – менше Δ 

32 Рутил (тетрагон.) 
TiO2 

$ пластинчаста, 
короткостовпчаста IIс 
№ (110) – досконала 
NgIIс,   nо= Np      ne= Ng 
l = (+) 

np =2,609–2,616 
ng =2,895–2,903 
Δ = 0,286–0,287 
(+)        (+) 
Сильна дисперсія 
показників залом-
лення 

2V = +0° 

Np – жовтий до чер- 
воно-коричневого 
Ng – коричнево-
жовтий 
Ng>Np (слабо) 

Каситерит – менші: показник залом-
лення та Δ 

33 Турмалін (тригон.) 

Na(Fe,Mg)4[Al8Si8B7O31] (OH)5 

$ подовжена, стовпча-
ста, промениста 
№ – відсутня 
NрIIс,   nо = Ng   nе = Np 
l = (–) 

np =1,639–1,692 
ng =1,620–1,657 
Δ = 0,019–0,035 
(–)        (–) 

2V = –0° 

Безбарвний 
(ельбаіт), блідо-
жовтий, коричню-
ватий (дравіт), 
оливково-корич-
нево-синій (шерл) 
Ng>>Np 

Рибекіт – менше Δ 
Егірин – більший показник заломлен-
ня, більше Δ 
Біотит – менший показник заломлення, 
l = (+), максимальне забарвлення по 
витягнутості 

34 Евдіаліт (тригон.) 

Na4(Ca,Fe)2Zr[Si6O17](OH,Cl)2 

$ зернистий 
№ (0001) – ясна 
NgIIс,  nо=Np    ne=Ng 
Зональний, має 
структуру піскового 
годинника 

np =1,593–1,607 
ng =1,597–1,607 
Δ = 0,004–0,000 
(+) 

2V=+0°…+30° 
У межах одного 
зерна часто 
аномальний 

Блідо-синювато-
червоний, блідо-
жовтувато-
коричневий 
Np > Ng (слабо) 

Гранат – більший показник заломлення
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35 Топаз (ромб.) 
Al2SiO4(OH,F)2 

$ короткостовпчаста, 
призматичні IIс 
агрегати 
№ (001) – досконала 
NрIIа, NmIIb, NgIIс 
l = (–) 

np =1,606–1,635 
nm=1.609–1,637 
ng =1,616–1,644 
Δ = 0,010–0,009 
(+) 

2V=+44°…+66° 
r > v (ясна) Безбарвний 

Андалузит – NрIIс 
Кварц – менший показник заломлення 
Апатит –  2V=0° 

36 
Ортит (монокл.) 
(Ca,Ce)2(Al,Fe)3(OH)O 
[SiO4][Si2O7] 

$ зерниста, таблитчаста 
II  (100) 
№ (001) – ясна 
с^Nр=22°–35° 
а^Ng=47°–60° 

np =1,727–1,788 
nm=1,739–1,810 
ng =1,751–1,820 
Δ = 0,024–0,032 
(–)       (–) 
При зміненні 
майже ізотропний 

2V=–70° –  90° 
r >> v  
(дуже сильна) 

Np – безбарвний 
Nm – світло-жовто-
коричневий 
Ng – світло-
зелений 
При зміненні до 
темно-червоного 
Np<Nm≤Ng 

Ті-гранат – більший показник заломлення 
Бура шпінель – більший показник 
заломлення 
Біотит, бура рогова обманка – доскона-
ла спайність, менший показник залом-
лення 

37 Шеєліт (тетрагон.) 
CaWO4 

$ пірамідальна, 
таблитчаста, кругла 
№ (111) – ясна 
(101) – досконала 
NgIIс 

np =1,918 
ng =1,934 
Δ = 0,016 

(+) 

Безбарвний, 
жовтуватий 

 Корунд (тригон.) 

Al2O3 

$ округла, пластинчас-
та 
NрIIс,   nе= Np 

np =1,759–1,763 
ng =1,767–1,771 
Δ = 0,008 
(+) 

2V=–0°…–32° 
Часто аномальний

Безбарвний, а 
також синій, 
червонуватий; 
характерне плями-
сте забарвлення 

39 Монацит (монокл.) 
(Ce,La)PO4 

$ пластинчаста, 
таблитчаста, зерниста 
№  (001) – досконала 
(100) – ясна 
∠76° 
c^Ng = 2°–6° 
a^Nm = 8° 

np =1,786–1,800 
nm=1.788–1,801 
ng =1,837–1,849 
Δ = 0,045–0,051 
(+) 

2V=+6°…+19° Безбарвний 
Циркон – більший показник заломлен-
ня, одновісний 
Олівін, епідот – більший 2V 

37 

38



 38

Продовження табл. 2 
1 2 3 4 5 6 7

40 

Гранати (куб.) 
Піроп (Пі) 
Альмандин (Алм.) 
Спесартин (Гр.) 
Андрадит (Андр.) 
Меланіт (Мел.) 

$ ізометричні зерна 
№ (110) – погана 
ізотропні, Гр. та Андр. 
іноді мають аномальне 
двозаломлення та 
зональну будову 

Пі – n = 1,705 
Алм – n = 1,830 
Сп – n = 1,800 
Гр – n = 1,735 
Андр – n =1,895 
Мел – n =1,86–2,0 

2V=+6°…+18° 

Пі – рожевий 
Алм – блідо-рожев.
Сп – жовтуватий 
Гр – безбарвний, 
блідо-зеленуватий 
Андр – жовто-зелен. 
Мел – жовто-
коричневий 

Шпінель – досконала спайність по (111) 

41 Флюорит (куб.) CaF2 

$ зерна, агрегати 
№ (111) – досконала 
ізотропні, часто 
аномальний 

n = 1,434 
Безбарвний, іноді 
зональний, синій 
або пурпурний 

Опал – не має спайності 
Содаліт – високий показник заломлення 

42 Шпінель (куб.) (Mg,Fe)Al2O4 

$ ізометричні зерна 
№ (111) – ясна 
ізотропний 

n = 1,713–2,05 

Безбарвний, 
рожевий, синій, 
жовтий, коричне-
вий 

Гранат – відсутня спайність 

43 Хроміт (куб.) FeCr2O4 
$ зернистий 
Ізотропний n = 2,05–2,16 

Майже непрозо-
рий, темно-
коричневий 

44 Магнетит (куб.) Fe3O4 
$ зерна 
непрозорий n = 2,42 У відбитому світлі 

залізисто-чорний 
Ільменіт, хроміт, пірит – на просвіт 
майже не відрізняється 

45 Пірит (куб.) FeS2 
$ ізометричні зерна 
непрозорий n > 2,2 У відбитому світлі 

мідно-жовтий 

Ільменіт, магнетит – на просвіт не 
відрізняється. У відбитому світлі 
мають сірувато-чорний колір 

46 

Група хлориту (монокл.) 
Пенін (Пен) 
Клінохлор (Клхл) 
Делесит (Дел) 

$ таблитчаста, луската, 
щільні маси 
№ (001) – вельми 
досконала 
а^Ng = 0° 
l = (+) 
Пен – l = (–) 

np =1,569–1,598 
nm=1,571–1,598 
ng =1,571–1,602 
Δ = 0,002–0,004 
Клхл – ≤ 0,010 

Пен, Дел – 
2V=–0° 
Клхл – 
2V=+0°…+70° 

Np – безбарвний, 
синювато-зелений 
Nm, Ng – світло-
жовто-зелений, 
жовтуватий 

Слюди – більше Δ 
Тремоліт, актиноліт – мають спайність 
по (110), ∠56°, більше Δ, сNg >10° 
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Продовження табл. 2 
1 2 3 4 5 6 7

47 

Серпентин (монокл.) 
(Fe,Mg)6[Si4O10](OH)8 
Хризоліт (Хрз) 
Антигорит (Антг) 
Серпофіт (Серп) 
Бастит (Баст) 

$ сплутановолокниста, 
пластинчаста 
Хрз – волокниста 
Антг – пластинчастий 
Серп – ущільнений 
Баст – крупнопластин-
частий 
№ погана 
Антг – досконала по 
(001) 
а^Ng = 0° 
Антг – l = (+) 
Хрз – l = (–) 

np =1,532–1,560 
nm=1,540–1,571 
ng =1,540–1,571 
Δ = 0,007–0,010 
(–)       (+) 

Антг – 
2V=–27°…–60° 
Чрз – 
2V=+10°… –90° 
Або 
2V=–30°… –35° 

Антг – майже 
безбарвний 
Хрз – може бути 
дуже блідий 
Np – жовтуватий 
Ng – зеленувато-
жовтий 

Хлорит – менше Δ, у більшості випад-
ків забарвлення 
Слюди – більші Δ 

48 Тальк (монок.) 
Mg3[Si4O10](OH)2 

$ таблитчаста, листу-
вата, луската 
№ (001) – досканала 
NmIIа; NgIIb; Np⊥(001) 
l = (+) 

np =1,539–1,545 
nm=1,589–1,589 
ng =1,589–1,590 
Δ = 0,050–0,045 
(–) 

2V=–0°… –30° Безбарвний 
Пірофіліт, мусковіт – більший 2V 
Серицит – інший парагенезис і біль-
ший показник заломлення 

49 Пірофіліт (монокл.) 
Al2[Si4O10](OH)2 

$ таблитчаста II (001), 
листувата, луската 
№ (001) – досканала 
NmIIа; NgIIb; Np⊥(001) 
l = (+) 

np =1,552 
nm=1,588 
ng =1,600 
Δ = 0,048 
(–) 

2V=–53°… –60° Безбарвний 
Тальк 
Мусковіт 
Каолініт – менше Δ 

50 Антофіліт (Ант.) (ромб.) 
(Mg,Fe)7[Si8O22](OH)2 

$ стебельчаста II с, 
волокниста 
№ (110) – досканала 
∠54°30´ 
NpIIа; NmIIb; NgIIс 
l = (+) 

max Mg  max Fe 
np =1,598–1,647 
nm=1,616–1,651 
ng =1,623–1,664 
Δ = 0,026–0,017 
(–)         (+) 

Антофіліт Mg:Fe 

2V=–65° | 95:5 
2V= 90°  | 83:17 

2V=+58° | 60:40 

Безбарвний 

Цоїзит – більший показник заломлен-
ня, при меншому Δ 
Кумінгтоніт – ∠cNg~15° 
Мусковіт – одна система спайності по 
(001) – вельми досконала, 2V<+40° 
Силіманіт – має спайність по (010) 
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Продовження табл. 2 
1 2 3 4 5 6 7

51 
Хлоритоїд (монокл.) 
(трикл.) 
Fe2Al[Al3(SiO4)2O2](OH)4 

$ таблитчаста ІІ (001), 
пластинчаста 
№ (001) – досконала 
(110) – недосконала 
(010) – окремість 
а^Nр=3° – 30° 
а^Ng=60° – 87° 
l=(±) 

np =1,714–1,731 
nm=1,717–1,734 
ng =1,730–1,740 
Δ = 0,016–0,009 
(+) 

2V=+36°…+63° 

Np– світло-жовто-
зелений, оливко-
во-зелений 
Nm – сіро-синій 
Ng – безбарвний, 
жовто-зелений, 
світло-синій 

Хлорит – менший показник заломлення 
Біотит – більші Δ 

52 Цоїзит (ромб) 
Ca2Al3[Si2O7][SiO4]O(OH) 

$ короткопризматична 
ІІ b, листувата 
№ (100) – досконала 
(001) – погана 
с^Ng = 0° 
l = (±) 

np =1,695–1,701 
nm=1,695–1,702 
ng =1,702–1,707 
Δ = 0,007–0,006 
(+)       (+) 

2V=+0°– +50° 
r <<v 

Майже безбарв-
ний, жовтуватий, 
зеленуватий 

Апатит – менший показник заломлення
Силіманіт – більше Δ 
Везувіан – одновісний, оптично 
негативний 

53 

Епідот (Ед) – кліноцоїзит 
(Кл) (монокл.) 
Ca2FeAl2[Si2O7][SiO4]O(OH) – 
Ca2Al3[Si2O7][SiO4]O(OH) 

$ пластинчата, або 
витягнуті ІІ b зерна 
№ (001) – досконала 
(100) – добра 
с^Nр= 0° – 12° 
b^Nm = 0° 
а^Ng=15° – 30° 
l = (±) 

Кл         Епд 
np =1,697–1,729 
nm=1,699–1,761 
ng =1,702–1,778 
Δ = 0,005–0,049 
(+)         (–) 
Характерні анома-
льні кольори 
інтерференції 

Кл – 2V=+65° 
Епд – 
2V=–65°…90° 
r >> v 

Кл – безбарвний, 
Епд – 
Np – безбарвний, 
світло-лимонно-
жовтий 
Nm – зеленувато-
жовтий 
Ng – безбарвний, 
світло-жовто-зеле- 
ний     Np<Nm>Ng 

Олівін – відсутня спайність 
Піроксен – інші: оптична орієнтировка 
та спайність, відсутня аномальна 
інтерференція 
Везувіан – оптично одновісний 

54 

Група скаполіту 
(тетраг.) Ряд маріаліт 
(Мар) –  мейоніт (Ме) 
Na4[AlSi3O8]3Cl – 
Ca4[Al2Si2O8]3[CO3] 

$ зерниста, короткос-
товпчаста, характерні 
полісинтетичні  
двійники 
№ (100) – досконала 
NрІІс,       nе = Np 
l = (–) 

Мар      Ме 
np = 1,537–1,557 
ng =1,539–1,596 
Δ = 0,002–0,039 
(–)         (–) 

Одновісний, 
негативний Безбарвний 

Андалузит – більший показник залом-
лення 
Польові шпати – косе згасання, двовісні 
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Продовження табл. 2 
1 2 3 4 5 6 7

55 Кордієрит (ромб.) 
(Mg,Fe)2Al3[AlSi5O10] 

$ короткопризматична, 
короткостовпчаста ІІс, 
зерниста 
№ (010) – недосконала, 
погано виражена 
NрІІс,   NmIIа;   NgIIb 
l = (–) 

min Fe  max Fe 
np =1,534–1,558 
nm=1,539–1,569 
ng =1,543–1,575 
Δ = 0,009–0,017 
(–)       (–) 

2V= –45°…-80° 

Безбарвний, або 
Np – блідо-
оранжевий 
Nm – світло-синьо-
фіолетовий 
Ng – блідо-синьо-
фіолетовий 
Np<Ng<Nm 

Кварц – одновісний, оптично позитив-
ний, не має вторинний змін 
Олігоклаз – таблитчаста форма зерен, 
інший характер двійників, досконала 
спайність 

56 Силіманіт (ромб.) 
AlOAl[SiO4] 

$ голчасто-волокниста 
ІІс 
№ (010) – досконала, 
NрІІа,   NmIIb;   NgIIc 
l = (+) 

np =1,657–1,660 
nm=1,658–1.661 
ng =1,677–1,682 
Δ = 0,020–0,022 
(+) 

2V=+21°…+30° 
r > v (сильна) 

Безбарвний, іноді 
плямистий, 
коричневий 
Np<Nm<Ng – ледь 
помітна 

Дістен, ромбічні піроксени – більший 
2V, менше Δ 
Андалузит, цоїзит – менше Δ, l=(–), 2V>80°
Тремоліт, мусковіт – більше Δ, інша 
спайність 

57 Андалузит (ромб.) 
Al2O[SiO4] 

$ призматична ІІс, 
зерниста 
№ (110) – досконала 
∠89° 
NрІІс,   NmIIb; NgIIа 
l = (–) 
Часто ситоподібна за 
рахунок численних 
включень 

min Fe   max Fe 
np =1,629–1,640 
nm=1,633–1,644 
ng =1,638–1,651 
Δ = 0,009–0,011 
(–) 

2V=–83°…–85° 

Np – рожево-чер-
воний до без барн. 
Nm, Ng – блідо-
зелений до безба-
рвного 

Силіманіт – див. № 56 
Дістен – l=(+), сNg=27° – 30° 
Гіперстен – l = (+) 
Скаполіт – менший показник залом-
лення, двійникові будова 
Топаз – 2V=+44°– +66° 

58 Дистен (кіаніт) (трикл.) 
Al2O[SiO4] 

$ пластинчаста, стовп-
часта, широкостебель-
часта ІІс, листувата 
№ (100) – досканала, 
(010) – середня, 
(001) – окремість 
∠78° 
с^Ng=27°–32° 
на (100) 
l = (+) 

np =1,712–1,717 
nm=1,720–1,722 
ng =1,728–1,729 
Δ = 0,016–0,012 
(–)      (–) 

2V= –82° 

Безбарвний до 
сіро-синього 
Np – безбарвний 
Nm, Ng – блідо-
фіолетово-синій 
Np<Nm<Ng 

Піроксени моноклінні – призматична 
спайність, оптично позитивні, більше Δ
Андалузит – l = (–) 
Тремоліт – менший показник залом-
лення 
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Продовження табл. 2 
1 2 3 4 5 6 7

59 Ставроліт (ромб.) 
Fe2Al9[SiO4]4O7(OH) 

$ короткопризматична 
ІІс, 
хрестоподібні двійники 
№ (010) – ясна 
NрІІb,   NmIIа; NgIIc 

l = (+) 

np =1,739 –1,747 
nm=1,745 –1,753 
ng =1,752–1,762 
Δ = 0,013–0,015 
(+)      (+) 

2V=+79°…+88° 
r > v (сильна) 

Np – блідо-жовтий 
Nm – світло-
жовтий 
Ng – червонувато-
жовтий 
Np = Nm <Ng 

Ортит – оптично негативний, більше Δ 

60 
Везувіан (тетраг.) 
Ca10(Mg,Fe)2Al4[SiO4]5 

[Si2O7]2(OH,F) 

$ зерниста, 
короткостовпчаста, 
витягнута ІІс 
№ недосконала, 
погана виражена 
NрІІс,        nе = Np 

np =1,701–1.732 
ng =1,705–1,738 
Δ = 0,004–0,006 
(–) 
Аномальне інтер-
ференційне забар-
влення 

Одновісний, іноді 
аномальний 
2V= –17°…-33° 

Безбарвний, 
зеленуватий, 
жовтуватий 

Гранат (гросуляр) – ізотропний, 
ізометричний 
Цоїзит – досконала спайність, двовісний 

61 Воластоніт (трикл.) 
Ca[SiO3] 

$ пластинчаста, витяг-
нута ІІb, волокниста, 
шестувата, зерниста 
№ (100) – досконала, 
с^Nр = 28°–34° 
b^Nm = 3°–5° 
а^Ng = 34°–39° 
l = (±) 

np=1,618–1,622 
nm=1,630–1,634 
ng =1,63–1,636 
Δ = 0,014–0,014 
(+) 

2V=+36°…+42° Безбарвний Тремоліт – сNg=11° – 17°, l=(+),  
2V=-80°– –85° 

62 Алуніт (тригон.) 
KAl3[SiO4]2(OH)6 

$ зерниста, листувата, 
волокниста 
№ (0001) – досконала, 
NgІІс, 
l = (–) 

np =1,572 
ng=1,592 
Δ=0,020    
(+) 

Безбарвний 
Мусковіт – l = (+) 
Канкреніт – менший показник  
заломлення 

63 Опал (аморфний) 
SiO2⋅nH2O 

$ колоїдні форми, 
аморфна, глобулярна 
будова 

Оптично ізотропний
n = 1,44–1,46 

Ізотропний, 
СТ-опал слабоізо-
тропний 

Безбарвний, 
мутно-жовтуватий

Анальним, содаліт, скло – більший 
показник заломлення 
Флюорит – досконала спайність 
Фосфорит, гранат – значно більший по-
казник заломлення, позитивний рельєф 
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64 Халцедон
(прихованокристалічний) SiO2 

$ волокниста, проме-
ниста, 
Щільні агрегати 
l = (–) – халцедон 
l = (+) – кварцин 

nо= 1,530–1,533 
ne= 1,538–1,543 
Δ = 0,008–0,010 
(+)        (+) 

Одновісний, 
часто аномальний 
2V=+0°…+25° 

Безбарвний 

Цеоліти, гіпс – менший показник 
заломлення 
Каолініт – більший показник залом-
лення, менше Δ 

65 Каолініт (трикл.) 
Al4[Si4O10](OH)8 

$ землисті, дрібно-
променисті маси, 
червоподібні агрегати 
№ (001) – вельми доско- 
нала, погано виражена 
a^Np = 87° 
NgІІb              l = (+) 

np =1,553–1,563 
nm=1,559–1,569 
ng =1,560–1,570 
Δ = 0,007–0,007 
(+)        (+) 

2V= –36°…-50° Безбарвний 

Серицит, монтморилоніт – більше Δ, 
менший показник заломлення 
Халцедон – менший показник залом-
лення 

66 
Алофан – галуазит (аморфні) 
Al2O3⋅SiO2⋅nH2O – 
Al4[Si4O10](OH)8⋅nH2O 

$ колоїдні форми, 
суцільні, часто непро-
зорі тонкозернисті маси 

Оптично ізотропні 
Алофан –  
n = 1,47–1,49 
Галуазит –  
n = 1,47–1,55 

Безбарвні, або бла-
китні, зеленуваті, 
жовтуваті, залеж-
но від складу та 
кількості домішок 

Опал, анальним – менший показник 
заломлення 
Фосфорити – значно більший показник 
заломлення, позитивний рельєф 

67 

Гідрослюди 
Гідромусковіт (Гі–Му) 
Гідробіотит (Гі–Бі) 
K1-x(H2O)x{(Al,Mg,Fe)2 

[AlSi3O10](OH)2-x(H2O)x} 

$ дрібнолускаті агрегати 
№ (001) – вельми доско- 
нала, погано виражена 
NgІІb 
l = (+) 

Гі–Му    Гі–Бі 
np =1,560–1,570 
nm=1,570–1,595 
ng =1,575–1,605 
Δ = 0,015–0,035 
(–)        (–) 

2V=–5°…–35° 

Гі–Му – безбарвний
Гі–Бі – жовтуватий 
різних відтінків до 
бурого 
Плеохроїзм – за біо-
титовою схемою 

Каолініт – менше Δ 
Монтморилоніт – менший показник 
заломлення 
Нонтроніт – більший показник залом-
лення 

68 Глауконіт (монокл.) 
K1-x <(Al,Fe)2[Al1-xSi3+xO8] (OH)2> 

$ дрібнолуската, 
щільна, землиста 
№ (001) 
a^Np = 87° 
a^Ng = 0° 
NmІІb 
l = (+) 

np =1,592–1,612 
nm=1,613–1,643 
ng =1,614–1,644 
Δ = 0,022–0,032 
(–)         (–) 

2V=–10°…–24° 

Np – темно-синьо-
зелений, світло-
жовто-зелений, 
зеленувато-жовтий
Nm – коричнево-
жовтий 
Ng – темно-
оливково-зелений, 
синьо-зелений 
Np<Nm=Ng 

Хлорит – менше Δ 
Тюрингіт, шамозит – більший показ-
ник заломлення менше Δ 
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69 
Монтморилоніт – нонтроніт 
Nax(H2O)4}(Al,Fe)2 

[AlxSi4-xO10](OH)2} 

$ найчастіше крипток-
ристалічна, або листу- 
вата, сплутановолокни-
сті агрегати, сфероліти 
№ (001) – вельми 
досконала, 
a^Np = 87° 
a^Ng = 0° 
NmІІb 
l = (+) 

Монт    Нонт 
np =1,485–1,600 
nm=1,510–1,632 
ng=1,510–1,640 
Δ = 0,025–0,040 
(–)        (–) 

Монт – 
2V=–7°…–25° 
Нонт – 
2V=–25°…–68° 

Монт – безбарвний 
Нонт – 
Np – жовтуватий 
Nm – жовто-зелений 
Ng – оливково-
зелений 
Np<Nm<Ng 

Каолініт – менше Δ 
Серицит – більше Δ 
Хлорит – менше: показник заломлення 
та Δ 

70 Гідраргіліт (гібсит) (монокл.) 
Al(OH)3 

$ таблитчаста ІІ (001) 
a^Np = 21°–25° 
a^Nm = 25° 
NрІІb 

np =1,566–1,568 
nm=1,566–1,568 
ng =1,587–1,589 
Δ = 0,021–0,021 
(+) 

2V=+0°…+40° Безбарвний 

Каолініт – менше Δ 
Мусковіт – оптично негативний, пряме 
згасання 
Адуніт – одновісний 

71 Діаспор (ромб.) 
AlO(OH) 

$ тонкотаблитчаста, іноді 
стебельчаста по [001] 
№ (010) – вельми 
досконала, 
(210) – добра 
NрІІс, NmIIb; NgIIа 
l = (±) 

np = 1,702 
nm= 1,722 
ng = 1,750 
Δ = 0,048 
(+) 

2V=+84°…+85° 

Безбарвний, але за 
рахунок домішок 
Fe, Mn – буруватий
Np<Nm<Ng 

Корунд – більший показник заломлен-
ня,  менше Δ 
Силіманіт – менші: показник залом-
лення та Δ 

72 Беміт (ромб.) 
AlO(OH) 

$ базальні таблички 
№ (010) –  досконала, 
NрІІа, NmIIb; NgIIс 
l = (+) 

np =1,643–1,649 
nm=1,647–1,653 
ng =1,660–1,664 
Δ = 0,071–0,015 
(+)      (+) 

2V=+80° 

Безбарвний, або 
жовтуватий за 
рахунок домішок 
Fe та Mn 

Діаспор – більші: показник заломлення 
та Δ 

73 Гетит (ромб.) 
FeO(OH) 

$ голчаста ІІ с, луска-
та, промениста 
№ (010) – досконала, 
NgІІa – зелений 
NgIIc – червоний 

np =2,275–2,15 
nm=2,409–2,22 
ng =2,415–2,23 
Δ = 0,140 – 0,08 
(–)         (–) 

2V=–23°…–27° 

Np – світло-жов-
тий,  коричневий 
Nm – жовто-ко-
ричневий 
Ng – оранжевий, 
оливковий 

Брукіт 
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Продовження табл. 2 
1 2 3 4 5 6 7

74 Лімоніт (аморфні) 
FeO(OH)⋅nH2O 

$ землисті маси, суб- 
мікроскопічні частки n = 2,0 – 2,1 Ізотропний 

Ледь просвічує жов-
туватим, або буру-
ватим кольором 

75 Манганіт (ромб.) 
MnO(OH) 

$ волокниста, пласти-
нчаста 
№ (011) – досконала, 
(110) – досконала 
с^Ng=0° – 4° 
сNg=0° – 4° 

np =2,23 
nm= 2,25 
ng =2,53 
Δ = 0,25 
(+) 

2V = 0° 

Майже непрозорий 
Np – бурувато-
жовтий 
Ng – червоно-бурий 
Np<Ng 

Гетит – під мікроскопом майже не 
відрізняється – має інший колір 

76 Шамозит (монокл.) 

Fe4(Fe,Al)2[(Si,Al)2Si2O10] (OH)8 

$ дрібно лускаті 
щільні маси, оолітова 
№ (001) 
а^Nр = 90°, 
NgIIb 
l = (+) 

np =1,627–1,654 
nm=1,632–1,660 
ng =1,632–1,660 
Δ = 0,005–0,006 
(–) 

2V = 0° 

Np – жовтуватий, 
безбарвний 
Nm, Ng – блідо-
зелений 
Np<Nm=Ng 

Глауконіт – менший показник залом-
лення, більше Δ 
Тюрингіт – більші: показники залом-
лення та Δ 
Ряд пеніну, клінохлору – менший 
показник заломлення, інші забарвлення 
та форми 

77 
Тюрингіт (монокл.) 
(Fe,Mg,Al)6 (OH)2 {AlSi3O10} 
(OH,O)6 

$-луската, червоподіб-
ні нитки, щільні маси 
a^Ng = 0–2o 

Nm II b 
l = (+) 

np =1,669 
nm= 1,682 
ng =1,683 
Δ = 0,014 
(–) 

2V = –30° 

Np – майже 
безбарвний 
Nm, Ng – темно-
зелений 
Np << Nm= Ng 

Слюди – більше Δ 
Ряд пеніну, клінохлору – дуже слабкий 
плеохроїзм та менший показник 
заломлення 
Глауконіт – менші: показник залом-
лення та Δ 

78 

Колофан (аморфний) 

Фосфорити 
Гідроксилапатити 
Карбонат-апатити 
Ca5{PO4,CO3}3(F,Cl,OH) 

$ суцільні маси, ооліти 
$ криптокристалічні 
агрегати,
суцільні маси, ооліти, 
радіально-променисті 
конкреції 

n = 1,58–1,625 
nm= 1,60–1,62 Ізотропний, 

іноді проявлена 
слабка сила 
двозаломлення 

Безбарвний, 
жовтуватий,  
буруватий 

Опал – менший показник заломлення 
Алофан – менший показник заломлення 
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Продовження табл. 2 
1 2 3 4 5 6 7

79 

Карбонати (тригон.) 
Кальцит (Ка) 
CaCO3 

Доломіт (Дол) 
CaMg[CO3]2 

Магнезит (Мгн) 
MgCO3 

Сидерит (Сид) 
FeCO3 

$ – пластинчаста, 
зерниста 
Ка – також суцільні маси 
Сид, Дол – також 
ромбоедри 
Сид – також сферолі-
ти, ооліти 
№ (1011) – досконала 
с II Np; ne = Np 

Ка      Дол 
no =1,658–1,679 
ne=1,487–1,502 
Δ =0,171–0,177 

Дол         Мгн 
no=1,679–1,700 
ne=1,502–1,509 
Δ =0,177–0,191 
(–)    (–) 
Сид – no =1,851–1,875
ne = 1,612–1,633 
Δ =0,239–0,242 
Для всіх характер-
на сильна псевдоа-
бсорбція та анома-
льно високі кольо-
ри інтерференції 

2V = 0° 
Оптично одновіс-
ні, негативні 

Ка – безбарвний 
Дол – безбарвний, 
іноді коричнюва-
тий або сірий 
Мгн – безбарвний, 
іноді коричнюватий
Сид – безбарвний, 
попелово-сірий до 
коричнюватого 

Мусковіт – менше Δ 
Каситерит – менше Δ, відсутня псевдо-
абсорбція, оптично позитивний 
Олівін – відсутні псевдоабсорбція 

80 Гіпс (монокл.) 
CaSO4 2H2O 

$ таблитчаста 
II (010), волокниста, 
призматична 
II с, зерниста, щільні маси 
№ (010) – вельми 
досконала 
(100) – добра 
c^Ng = 52°    c^Np = 38° 
l = (+)   (–) 

np =1,520 
nm=1,523 
ng =1,530 
Δ = 0,009 
(+) 

2V= +58° Безбарвний 

Кварц, халцедон – одновісні, більші 
показники заломлення 
Альбіт – інша асоціація мінералів та 
оптично позитивний 

81 Ангідрит (ромб.) 
CaSO4 

$ ізометрична, зерниста, 
таблитчаста, пластична, 
стовпчаста, II b, волок- 
ниста,суцільні маси 
№ (001) – вельми 
досконала 
(100) – добре 
Np II c;  Nm  II b;  Ng II a 

np = 1,570 
nm= 1,575 
ng = 1,614 
Δ = 0,044 
(+) 

2V= +42° Безбарвний Мусковіт – оптично негативний, одна 
система спайності 

46 



 47

Закінчення табл. 2 
1 2 3 4 5 6 7

82 Барит (ромб.) 
BaSO4 

$ таблитчасто-листувата, 
Витягнута ІІ а, проме-
нисті, зернисті, щільні 
маси 
№ (001) – досконала 
(010) – ясна 
(110) – добра, ∠76° 
NрІІс 
l = (+) 

np = 1,636 
nm= 1,637 
ng = 1,648 
Δ = 0,012 
(+) 

2V=+36°…+38° Безбарвний Целестин – помітно розчиняється у воді 

83 Целестин (ромб.) 
SrSO4 

$ зерниста 
№ (001) – досконала 
(010) – ясна 
(110) – добра, ∠76° 
NрІІс, 
l = (–) 

np =1,622 
nm=1,624 
ng =1,631 
Δ = 0,009 
(+) 

2V= +51° Безбарвний Барит – не розчиняється у воді 

84 Бітумна речовина $ коломорфна 
n= 1,57–1,78 
спостерігається 
двозаломлення 

Ізотропна 
Аномально 
двовісна 

У шліфах від 
жовто- до яскраво-
рудо-червоного 

Гідроокисли заліза 
Колофан 

85 Вугілля (аморфне) $ коломорфна, пил n = 1,6–1,9 Ізотропне 

У шліфах просві-
чує темно-корич-
невим до сірого 
У відбитому світлі 
від матово-чорно-
го до коричневого 

Гідроксиди заліза, бітуми 

47 



 48

Глава 2 

ÊÐÈÑÒÀËÎÎÏÒÈ×ÍÀ 
ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ ÒÀ ÏÎØÈÐÅÍ²ÑÒÜ 

Ì²ÍÅÐÀË²Â 

ГРУПА ОЛІВІНУ – (Mg,Fe)2[SiO4] (1) 

Мінерали групи олівіну утворюють ізоморфний ряд: форсте-
рит (Fo – Mg2[SiO4]) – хризоліт (10–30 % Fa) – гіалосидерит 
(30–50 % Fa) – гортоноліт (50–70 % Fa) – ферогортоноліт  
(70–90 % Fa) – фаяліт (Fa – Fe2[SiO4]) (рис. 2.1, 2.2). 

Сингонія ромбічна 
1. Мінерали групи олівіну найпоширеніші в магматичних по-

родах ультраосновного та основного складу. Іноді зустрічаються 
в кислих породах переважно вулканічного походження. Мало-
поширені вони в метаморфічних породах, де присутні в деяких 
силікатних мармурах (кальцифірах). В осадових породах вони 
повністю відсутні. 

Члени ряду хризоліт–гортоноліт найчастіше формуються у 
вивержених, а форстерит – у метаморфічних породах, ферогор-
тоноліт і фаяліт – у сублужних кислих плутонічних і контакто-
во-метаморфічних породах, а також у залізисто-силікатних сла-
нцях високих ступенів метаморфізму. 

2. У шліфах мінерали групи олівіну визначаються за ізометри-
чною або короткопризматичною формою зерен, високим рельє-
фом і різкою шагренню, відсутністю забарвлення. Показники за-
ломлення, а відповідно рельєф і шагрень, швидко підвищуються 
при збільшенні залізистості. Ферогортоноліти та фаяліти можуть 
бути ледь забарвлені в зеленувато-жовтий, а при окисненні – у 
буруватий колір. Спайність, як правило, не спостерігається, за 
винятком олівінів вулканічних і деяких залізистих плутонічних 
порід, в яких може бути проявлена недосконала спайність по 
(010), а перетини зерен у шліфах матимуть характерну ромбопо-
дібну або шестикутну форму. Згасання відносно спайності або 
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ребер призми пряме. Максимальне інтерференційне забарвлення 
може досягати другого та третього порядку. Мінерали групи олі-
віну оптично двовісні. Оптичний знак форстериту – позитивний, 
а всіх інших членів ряду – негативний. Знак подовження не ви-
значається, оскільки паралельно с орієнтований показник Nm.  

2V
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Рис. 2.1. Залежність кристалооптичних характеристик мінералів  
групи олівіну від складу 
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3. Від моноклінних піроксенів мінерали групи олівіну відріз-
няються більш високим рельєфом, різкою шагренню, прямим 
згасанням і великим кутом (близьким до 900) оптичних осей, а 
від ромбічних піроксенів, з якими вони часто спостерігаються в 
ультраосновних та основних породах – максимально високою 
силою двозаломлення. 

4. Мінерали групи олівіну добре діагностуються завдяки ха-
рактерним вторинним змінам. Перш за все, це заміщення серпе-
нтином, який спочатку розвивається по звивистих тріщинах і по 
периферії кристалів, а потім цілком заміщує їх, утворюючи пов-
ні псевдоморфози заміщення. Залежно від складу мінералів і 
процесів заміщення поряд із серпентином псевдоморфози мо-
жуть утворювати також ідингсит, селадоніт, гізінгерит, в основ-
них ефузивних породах, можливо, і палагоніт. Досить часто по 
магнезіальних мінералах групи олівіну розвиваються агрегати 
хлориту, тальку, магнетиту та доломіту.  

  а    б 

Рис. 2.2. Орієнтація елементів оптичної індикатриси в кристалах:  
а – форстериту; б – фаяліту 
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ПІРОКСЕНИ (2–6) 

Залежно від складу, будови та оптичних властивостей серед 
них виокремлюють групи: 

магнезіально-залізисті піроксени – енстатит Mg2Si2O6,
феросиліт Fe2Si2O6, кліноферосиліт (Mg, Fe)2Si2O6, піжоніт  
(Mg, Fe, Ca)2Si2O6; 

марганцево-магнезіальні піроксени – донпікорит, каноїт;
кальцієві піроксени – діопсид CaMg[Si2O6], геденбергіт

CaFe2+[Si2O6], авгіт (Ca,Mg, Fe2+)2[Si2O6];  
кальцій-натрієві піроксени –

омфацит (Ca,Na)(Mg,Fe2+,Fe3+,Al)[Si2O6], егірин-авгіт 
mNaFe[Si2O6]·nCa(Mg,Fe)[(Al,Si)2O6]; 

натрієві піроксени – жадеїт NaAl[Si2O6], егірин NaFe[Si2O6];
Li-піроксени (сподумен).

Форма кристалів усіх окреслених мінералів переважно приз-
матична, спайність досконала по призмі (110), тому на поздовж-
ніх розрізах у шліфах спостерігається спайність в одному на-
прямку, у поперечних – у двох, під кутом близьким до 870, у скі-
сних – менше 870.  

Кристалізуються в моноклінній та ромбічній сингоніях. 

Ромбічні Mg–Fe піроксени (2) 

Утворюють ізоморфний ряд: енстатит (En–Mg2[Si2O6]) → 
група проміжних ортопіроксенів: бронзит (10–30 % Fs); гіперс-
тен (30–50 % Fs); ферогіперстен (50–70 % Fs); еуліт (70–90 % Fs) 
→ феросиліт (Fs–Fe2[Si2O6]) (рис. 2.3, 2.4). 

1. Піроксени магнезіальної гілки ізоморфного ряду від енста-
титу до гіперстену є найпоширенішими в магматичних і мета-
морфічних породах. Інші три мінерали залізистої гілки (ферогі-
перстен, еуліт, феросиліт) зустрічаються рідко, переважно у ви-
сокометаморфізованих залізистих силікатних породах. В осадо-
вому процесі ромбічні піроксени дуже нестійкі й тому майже не 
спостерігаються. 

2. У шліфах зерна ромбічних піроксенів безбарвні. Лише гі-
перстен у метаморфічних породах може бути ледь забарвлений 
із слабим плеохроїзмом від блідо-зеленуватого кольору по Ng до 
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рожевуватого по Np. Інтенсивність плеохроїзму збільшується із 
зростанням вмісту заліза. Рельєф і шагрень сильні, але трохи 
менші, ніж у олівінів (особливо залізистих). Згасання паралель-
не спайності і поздовжніх перерізах і симетричне на попереч-
них. Знак подовження в подовженопризматичних зернах – пози-
тивний. Оптично двовісні, від позитивного (енстатит) до нега-
тивного (гіперстен).  

Мол.%Mg Fe20 40 60 80
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Рис. 2.3. Залежність кристалооптичних характеристик  
ромбічних піроксенів ряду енстатит–ортоферосиліт від складу 
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Рис. 2.4. Орієнтація елементів оптичної індикатриси в кристалах:  

а – енстатиту; б – гіперстену 

3. Ромбічні піроксени від моноклінних модифікацій та міне-
ралів групи олівіну відрізняються низьким інтерференційним 
забарвленням (не вище жовто-оранжевого, частіше сіре, світло-
сіре першого порядку), а від моноклінних піроксенів також пря-
мим згасанням. 

При великому бажанні піроксени взагалі та ромбічні зокрема 
можна сплутати з кліноцоїзитом та апатитом. Від першого вони 
відрізняються відсутністю аномальних кольорів інтерференції та 
позитивним подовженням, від другого, крім того, – характером 
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спайності, а головне – двовісним характером коноскопічних фі-
гур (не плутати з коноскопічною фігурою апатиту в перерізах, 
паралельних оптичній осі). 

У метаморфічних породах гіперстен можна сплутати з анда-
лузитом, але останній завжди має негативний знак подовження, 
або із силіманітом, від якого відрізняється значно більшим ку-
том 2V і меншим показником двозаломлення. 

4. Характерними вторинними мінералами, які розвиваються
по ромбічних піроксенах, є серпентин, тальк, хлорит, іноді ура-
літ або гізінгерит. У вулканічних породах може спостерігатися 
дисоціація ромбічних піроксенів з утворенням непрозорої руд-
ної речовини – опациту, який поширений також при дисоціації 
біотитів та амфіболів. 

В умовах вивітрювання в зоні інтенсивного вилуговування 
ромбічні піроксени заміщуються сапонітом, серпофітом, нонт-
ронітом, монтморилонітом, гідрооксидами заліза. 

Моноклінні Са і Mg–Fe піроксени (3–5) 

Найпоширенішими серед них є (рис.2.5, 2.6): 
Діопсид CaMg[Si2O6]; авгіт Ca4(Mg,Fe)3Al[AlSi7O24]; ге-

денбергіт CaFe[Si2O6], які можуть утворювати між собою про-
міжні члени, такі як саліт, діопсид-саліт, діопсид-авгіт та ін. 
Особливістю складу авгітів є можливість вміщувати підвищену 
кількість титану з утворенням Ті-авгіту.  

Піжоніт m(Mg,Fe)2 Si2O6⋅nCaMgSi2O6.
Сингонія моноклінна 
1. Означені піроксени максимально поширені в ультраоснов-

них та основних вивержених породах; притаманні також діори-
там з підвищеною основністю та вулканічним породам серед-
нього, а інколи навіть кислого складу, де утворюють вкраплен-
ники. Переважним розповсюдженням у вивержених породах 
користуються діопсид, авгіт, піжоніт. 

У породах метаморфічного походження моноклінні піроксе-
ни репрезентовані в основному мінералами діопсид-
геденбергітового ряду, які найчастіше формуються в скарнах, 
контактових роговиках, кристалічних сланцях і гнейсах високих 
ступенів метаморфізму. 
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2. Оптичні властивості моноклінних піроксенів близькі між
собою, але дещо змінюються залежно від складу, що наведено 
на рисунках і діаграмах. 

Загальними діагностичними ознаками моноклінних піроксе-
нів є призматична, короткостовпчаста форма зерен з характер-
ними перерізами у вигляді восьмикутників, в яких грані пінакої-
дів розвинуті значно краще за грані моноклінної призми. 

Більшість клінопіроксенів у шліфах безбарвні, проте авгіт, а 
особливо титанавгіт, можуть бути помітно забарвленими у зеле-
нувато-бурий або червонуватий, а геденбергіт – у зелений або 
жовтувато-зелений колір. Плеохроїзм навіть у явно забарвлених 
піроксенах ледь помітний, що відрізняє піроксени від амфіболів, 
в яких плеохроїзм явно виражений. 

Характерними кристалооптичними особливостями моноклінних 
піроксенів є підвищений, порівняно з ромбічними піроксенами, 
коефіцієнт подвійного світлозаломлення (від 0,029 у геденбергіті 
до 0,031 у діопсиді), косе згасання, яке в розрізах, перпендикуляр-
них до Nm, досягає 37–480 в авгіті, і, нарешті, завжди позитивний 
кут 2V (0–250 у піжоніті та 42–700 в усіх інших клінопіроксенах).  

Фасаїт (+Al)
Діопсид Геденбергіт

Авгіт Фероавгіт Феро-
геден-
    бергітПіжоніт-авгіт

   Енста
  тит

-діопсид

-

(немає  прадставників серед породоутворюваль
них мінералів)

-
      

Піжоніт

Кліноенстатит Кліногіперстен Кліноферосиліт

CaSiO340 60

50

60 40

70 30

2080

90 10

Мол. %
MgSiO3 FeSiO310 20 30 40 50 60 70 80 90

Рис. 2.5. Діаграма співвідношення MgSiO3–CaSiO3–FeSiO3 

в моноклінних Са і Mg–Fe піроксенах 
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Рис. 2.6. Орієнтація елементів оптичної індикатриси в кристалах:  
а – піжоніту, бідного на кальцій; б – піжоніту, багатого на кальцій;  

в – діопсиду та геденбергіту; г – авгіту 
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Для деяких піроксенів, що утворилися при розпаді піжоніту, 
характерні тонкі пертитові вростки ромбічного піроксену в мо-
ноклінному. 

Моноклінні піроксени можуть послідовно обростати олівіни 
та ромбічні піроксени в процесі кристалізації основних та ульт-
раосновних розплавів. 

3. У моноклінних піроксенів на відміну від олівінів і ромбіч-
них піроксенів косе згасання в розрізах з максимальними кольо-
рами інтерференції, а на відміну від амфіболів, андалузиту та 
дистену кут згасання завжди більший 350 у перерізах, перпенди-
кулярних до Nm. Від андалузиту, а особливо епідоту і кліноцої-
зиту, вони відрізняються позитивним подовженням. Крім того, 
мінерали групи епідоту мають явно виражені аномальні кольори 
інтерференції та майже прямі згасання в подовжених зернах. 

Піроксени відмітні такими ознаками: тільки піжоніт має кут 
2V, менше 300; авгіт, на відміну від схожих піроксенів діопсид-
геденбергітового ряду, має показник двозаломлення менше 0,029. 

4. Характерними вторинними мінералами, що розвиваються
по моноклінних піроксенах, є амфіболи та хлорит. У профілі 
вивітрювання монтморилоніт-каолініт-охристого типу монок-
лінні піроксени перетворюються в хлорит, гідрохлорит, галуа-
зит, смектити, гідрооксиди заліза. 

Моноклінні Na та Ca–Na піроксени (6) 

Вони представлені егірином NaFe[Si2O6], а також проміжним 
піроксеном між егірином та авгітом під загальною назвою егірин-
авгіт mNaFe[Si2O6]·nCa4(Mg,Fe)3Al[AlSi7O24] (рис. 2.7, 2.8). 

Сингонія моноклінна 
1. Лужні піроксени поширені виключно в насичених лугами

вивержених породах. Як виняток спостерігаються в кристаліч-
них сланцях і метасоматично змінених породах з підвищеним 
вмістом лугів. 

2–3. Більшість лужних піроксенів відрізняється густо-
зеленим забарвленням і досить інтенсивним плеохроїзмом, за-
вдяки чому їх можна сплутати з роговими обманками. На відмі-
ну від останніх, а також від інтенсивно забарвлених саліт-



 58

геденбергітів, лужні піроксени мають негативний знак подов-
ження, більші показники заломлення (nm = 1,73–1,82) та двоза-
ломлення (ng – np = 0,036–0,060), зворотну схему абсорбції  
(Np> Nm> Ng) і, нарешті, переважно подовженопризматичний 
габітус з піроксеновим характером спайності. У ряду авгіт–
егірин закономірно зростають показники заломлення, показник 
подвійного світлозаломлення, інтенсивність забарвлення та пле-
охроїзму, зменшується кут згасання. 
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Рис. 2.7. Орієнтація елементів оптичної індикатриси  
в кристалах моноклінних Ca–Na та Na піроксенів:  

а – егірин-авгіту; б – егірину 

Залежність оптичних властивостей лужних піроксенів від 
їхнього складу наведена на діаграмі. Характерною діагностич-
ною особливістю є також часто зональна будова лужних пірок-
сенів, яка перш за все виявляється в різній інтенсивності заба-
рвлення зерен залежно від вмісту в різних їхніх частинах егі-
ринової компоненти. 
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4. При вторинних змінах за рахунок лужних піроксенів утво-
рюються хлорити та рудні мінерали.  
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Рис. 2.8. Залежність кристалооптичних характеристик  
моноклінних Ca–Na та Na піроксенів від складу 
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АМФІБОЛИ (7–15) 

Амфіболи максимально поширені в різноманітних метамор-
фічних, автометаморфічних і метасоматичних породах, також 
вони є породотвірними мінералами магматичних інтрузивних та 
ефузивних порід. Вони властиві багатьом основним (горнблен-
дити, роговообманкові габро тощо), а головне – середнім (діо-
рити, сієніти, монцоніти, андезити, трахіти тощо) і кислим (гра-
ніти, гранодіорити, дацити й ріодацити) породам. Практично 
відсутні в осадових утвореннях. 

Згідно з рекомендаціями Підкомітету з амфіболів CNMMN 
IMA (1997), усі амфіболи за будовою, складом та оптичними 
властивостями поділяють на чотири групи: 

магнезіально-залізисто-марганцево-літієві, в яких (Ca +
Na)b < 1,00 і катіонів типу L (Mg, Fe, Mn, Li)b ≥ 1,00; за сингоні-
єю поділяють на ромбічні й моноклінні. До ромбічних належать 
антофіліти, жедрити й холмквістити, до моноклінних – серії ку-
мінгтоніту-грюнериту й клінохолмквіститу. 

кальцієві, в яких (Ca + Na)b > 1,50, Nab < 0,50 і Cab ≥ 1,50
(звичайно, проте не завжди); за сингонією – моноклінні, об'єд-
нують у собі серії: еденіту, гастингситу–паргаситу, саданагаї-
ту, керсутиту, фероактиноліту–тремоліту, рогової обманки, 
чермакіту. 

натрієво-кальцієві, в яких (Ca + Na)b ≥ 1,00 і 0,50 < Nab <
1,50); за сингонією моноклінні, належать серії рихтериту, като-
фориту, тараміту, вінчиту й баруазиту. 

натрієві (раніше лужні), в яких Nab ≥ 1,50; за сингонією
моноклінні, представлені серіями рибекіту–глаукофану, арфвед-
соніту–екерманіту–нібеїту, коцуліту–екерманіту, лікеїту, кор-
ніт–лікеїту, унгаретиту. 

Амфіболам, що визначаються лише оптичними константами, 
зазвичай неможливо дати точну назву. У такому разі Підкомітет 
рекомендує для них загальний термін амфібол, до якого дода-
ється прикметник за найближчою за означенням назвою (напр., 
тремолітовий амфібол, глаукофановий амфібол тощо). При  
цьому загальноприйнятий термін рогова обманка можна засто-
совувати до всіх кальцієвих амфіболів ( еденіту, гастингситу–
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паргаситу, саданагаїту, керсутиту, фероактиноліту–тремоліту, 
власне рогової обманки, чермакіту).  

Найпоширенішими серед натрієвих амфіболів є арфвед- 
соніти NaNa2(Fe2+,Mg)4Fe3+[Si8O22](OH)2 та рибекіти 
(Na2(Fe2+,Mg)3Fe2

3+[Si8O22](OH)2). Вони трапляються лише в ба-
гатих на натрій магматичних породах.  

Базальтична рогова обманка трапляється у вигляді ідіоморф-
них призматичних вкраплеників бурувато-чорного кольору в 
андезитах, трахітах і деяких інших вулканічних породах.   

РОМБІЧНІ АМФІБОЛИ (7) 

Представлені групою магнезіально-залізисто-марганцево-
літієвих амфіболів: антофілітом (Mg,Fe)7[Al2Si6O22](OH)2; же-
дритом (Mg,Fe)5 Al2[Al2Si6O22] (OH)2.  

Сингонія ромбічна 
1. Зустрічаються майже виключно серед метаморфічних по-

рід, де присутні як породотвірні мінерали в кристалічних слан-
цях та інколи в контактових породах. Іноді спостерігаються в 
габроїдах як самостійно, так і разом з піроксенами. Також утво-
рюють реакційні келіфітові кайми навколо олівіну. 

2. Характерні волокнисті, радіально-променисті, інколи таб-
литчасті агрегати. Під мікроскопом ромбічні амфіболи безбарвні 
або ледь забарвлені в жовтувато-коричневий або жовтуватий 
колір. В останньому випадку добре помітний плеохроїзм з пря-
мою схемою абсорбції (Ng> Nm ≈ Np). Рельєф і шагрень добре 
виражені, максимальне інтерференційне забарвлення не пере-
вищує фіолетово-синього другого порядку, згасання пряме. 

3. Від моноклінних амфіболів у шліфах відрізняються пря-
мим згасанням, від мусковіту – амфіболовим характером спай-
ності й великим кутом 2V, від цоїзиту та силіманіту – меншим 
показником заломлення, більшим показником двозаломлення 
світла та кутом 2V. 

4. При підвищенні температури до 1150–1300 ОС  перетворю-
ється в кліноенстатит. 
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МОНОКЛІННІ АМФІБОЛИ (8–11) 

1. Моноклінні, магнезіально-залізисто-марганцево-літієві та
кальцієві амфіболи входять до складу як магматичних, так і ме-
таморфічних порід. При цьому найпоширеніші серед них рогові 
обманки, які є породотвірними мінералами горнблендитів, ам-
фіболових або амфіболізованих габро, порід середнього та кис-
лого складу, а також кристалічних сланців, гнейсів, амфіболітів, 
деяких контактових і метасоматично змінених порід. Інші моно-
клінні амфіболи є породотвірними мінералами переважно мета-
морфічних порід. Зокрема, амфіболи тремоліт-фероактино-
літової серії входять до складу кристалічних сланців низьких 
ступенів метаморфізму, метасоматично змінених порід магма-
тичного та осадового генезису. Амфіболи кумінгтоніт-грюнери-
тової серії поширені серед залізистих кристалічних сланців і 
кварцитів, інколи спостерігаються як контактові новоутворення. 
Вони часто формуються за рахунок змінення піроксенів. 

2–3. Загальні діагностичні ознаки згаданих амфіболів та їхні 
відміни від піроксенів наведено в порівняльній таблиці. Від слюд, 
хлоритів і хлоритоїду моноклінні амфіболи відрізняються, голов-
ним чином, косим згасанням, характером спайності, а також ве-
ликим кутом оптичних осей. Від лужних піроксенів – меншими 
показниками заломлення та подвійного світлозаломлення, а голо-
вне – прямою схемою абсорбції та позитивним подовженням. 

Від ромбічних амфіболів вони відрізняються косим згасан-
ням, а від моноклінних натрієвих амфіболів – менш інтенсивним 
забарвленням, характером плеохроїзму, завжди позитивним по-
довженням при більш високому подвійному заломленні світла. 

4. Моноклінні амфіболи легко заміщуються хлоритом, біоти-
том, антигоритом, епідотом, кальцитом і тальком. При цьому 
заміщення хлоритом, біотитом чи тальком поступове, починаю-
чи з граней і тріщин спайності до тих пір, поки не залишиться 
жодних слідів первинного мінералу, за винятком можливого 
збереження форми останнього. 

При підвищенні температури, наприклад у випадку захоплю-
вання кристалів амфіболів вулканічними високотемпературними 
розплавами, мінерали часто оплавляються, кородуються, дисоці-
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юють і заміщуються агрегатами піроксенів і плагіоклазів з біль-
шим чи меншим вмістом магнетиту. У вулканічних породах по-
ширені процеси часткової або суцільної опацитизації амфіболів. 

Крім наведених вище загальних властивостей нелужних мо-
ноклінних амфіболів, окремі їхні серії мають свої особливості, 
які наведено нижче. 

Група кальцієвих амфіболів  
Ca2(Na,K)(Mg,Fe2+)4(Fe3+,Al,Ti)[(Si,Al)2Si6O22](О,OH,F)2

Мінерали цього ряду мають змінний склад, у зв'язку з чим 
оптичні властивості їх змінюються в широких межах. До складу 
групи кальцієвих амфіболів входять найрозповсюдженіші серії 
кальцієвих амфіболів: звичайної рогової обманки з її окисненою 
різновидністю – базальтичною роговою обманкою, або баркеві-
кітом, гастингситу–паргаситу, керсутиту (багатого титаном 
амфіболу), фероактиноліту–тремоліту, еденіту – кальцієвого 
амфіболу з підвищеним вмістом натрію та чермакіту. 

Таблиця  3 
Властивості амфіболів і піроксенів 

Оптичні  
властивості Амфіболи Піроксени 

кут спайності близький до 560 близький до 870 

Форма зерен Переважно подовже-
нопризматична 

Переважно короткоп-
ризматична 

Забарвлення, плеох-
роїзм 

Майже завжди добре 
помітний, іноді інте-
нсивно проявлений 

Слабо проявлений, за 
винятком лужних 
піроксенів 

Максимальний кут 
згасання 00 до 250 

300 до 540 (виняток – 
ортопіроксени та де-
які лужні піроксени) 

Оптичний характер і 
кут оптичних осей 

У більшості негатив-
ний, близький до 900 
(ізогіра майже пряма)

Переважно позитив-
ний, не дуже великий  
(ізогіра помітно ви-
гнута), (виняток – 
бронзит) 
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Серія рогової обманки (8) 
Ca2 [(Fe2+,Mg)4 (Al,Fe3+)](Si7AlO22)(OH,F)2

Сингонія моноклінна 
1. Найпоширенішими в магматичних породах є первинно-

магматичні рогові обманки, які є породотвірними мінералами го-
рнблендитів, амфіболових габро, а також плутонічних та ефузив-
них порід середнього й кислого складу, метасоматичних і мета-
морфічних порід середньотемпературних фацій (рис. 2.9, 2.10).  

о

о

ng

nm

np

Густина

2VNp

Ng^с

Ng^с

2V

n

Густина
(г/см  )

30

20

10

1,70

1,68

1,66

1,64

1,62

90
80
70
60
50

0,030

0,020

0,010

3,40

3,30

3,20

3,10

3,00
Mg 20 40 Мол.% 60 80 (Fe   ,Mg,Ti)

о
о
о
о
оо

3

2+

Рис. 2.9. Залежність кристалооптичних характеристик  
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Рис. 2.10. Орієнтація елементів оптичної індикатриси  
в кристалі рогової обманки: а – загальний вигляд;  

б – поперечний переріз 

2–3. Характерними ознаками звичайної рогової обманки є 
зелене та бурувато-зелене забарвлення, інтенсивна абсорбція за  
схемою Ng(m)>Nm(g)>Np (саме цим вона відрізняється від 
зовні схожих на неї егіринів та егірин-авгітів). Від монок-
лінних піроксенів рогові обманки відрізняються близьким до 
900 кутом оптичних осей, позитивним подовженням і малим 
(менше 300) кутом згасання. 

4. Первинна рогова обманка іноді переходить у волокнисту
світло- або брудно-зелену різновидність – ураліт. Останній ви-
никає також при заміщенні піроксенів, по яких утворює псевдо-
морфози із збереженням форм первісних мінералів. 

Легко заміщується також актинолітом і хлоритом. В остан-
ньому випадку заміщення хлоритом інколи супроводжується 
кристалізацією кальциту, епідоту, сидериту, лейкоксену та 
сфену. Спостерігається заміщення рогової обманки біотитом 
або епідотом. 
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Серія керсутиту (9) 
(NaCa)2[(Fe2+,Mg)4Ti][Al2Si6O22](O,OH)2) 

Сингонія моноклінна 
Багатий на титан мінеральний вид кальцієвого амфіболу, що 

за минулими класифікаціями розглядався різновидом базальти-
чної рогової обманки. Типовий мінерал основних і середніх по-
рід атлантичного типу (рис. 2.11). Формується в інтрузивних і 
вулканічних породах (есекситах, тералітах, а також монцонітах, 
лужних базальтах, латит-андезитах і лужних ріолітах).  

2-3. Керсутит під мікроскопом представлений короткоприз-
матичними кристалами з позитивним подовженням. Для нього 
характерний малий кут згасання c^Ng = 4–100, своєрідна схема 
плеохроїзму від коричнево-червоного по Ng до світло-сіро-
жовтого по Np при прямій схемі абсорбції (Np < Nm ~ Ng). 

Базальтична рогова обманка  
(Na,K)0,5–1Ca2 (Mg,Fe2+)3–4(Fe3+,Al,Ti)2–1[Al2Si6O22](O,OH,F)2 
Звичайна рогова обманка при окисненні без руйнування пе-

реходить у базальтичну, збагачену оксигеном у позиції гідрок-
силу та з підвищеним вмістом окисненого заліза.  

1. Базальтична рогова обманка зустрічається переважно в
кайнотипних ефузивних породах, де утворюється при прокалю-
ванні звичайної рогової обманки в окисних умовах за темпера-
тури більше 800 0C в деяких лавових потоках.  

2–3. Базальтичні рогові обманки завжди забарвлені в бурий, 
коричневий, червоно-бурий колір і завжди інтенсивно плеохро-
юють, змінюючи забарвлення від темно-бурого по Ng, червоно-
бурого по Nm до світло-жовтого по Np.  

Від інших бурих амфіболів відрізняються майже прямим 
згасанням (c^Ng = 4–50) і звичайно вищим коефіцієнтом сили 
двозаломлення (ng – np = 0,050 – 0,070). Завдяки цим властиво-
стям і бурому забарвленню базальтичну рогову обманку прий-
мають за біотит, тим паче, що вона як і біотит, з яким часто 
асоціює у вулканічних породах, майже завжди опацитизована. 
Надійна відміна від біотитів – великий кут 2V та амфіболова 
спайність, що перетинається. 
Баркевікіт – різновид, базальтичної рогової обманки збага-

ченої окисним залізом і лугами. Під мікроскопом має такі особ-
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ливості оптичних властивостей: позитивне подовження, утво-
рює малий кут c^Ng = 15–200, пряму схему абсорбції. Від бурих 
рогових обманок відрізняється характером плеохроїзму в густих 
червоно-бурих тонах, підвищеним показником заломлення, ма-
лим кутом 2VNp = 40–530. Від лужних піроксенів, з якими лужні 
амфіболи перебувають у парагенезі в лужних породах, вони від-
різняються, як правило, більш густим забарвленням, низьким 
подвійним заломленням світла, меншим показником заломлен-
ня, різко вираженими дисперсіями бісектрис та оптичних осей.  
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Рис. 2.11. Залежність кристалооптичних 
характеристик гастингситу від складу 
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Серія тремоліт (граматит) – фероактиноліт (10) 

Сингонія моноклінна 
1. Тремоліт Ca2Mg5[Si8O22](OH)2 та фероактиноліт

Ca2(Mg,Fe2+)5[Si8O22](OH,F)2 – найвідоміші породотвірні мінера-
ли метаморфічних порід (рис. 2.12, 2.13). Зустрічаються також у 
магматичних утвореннях при заміщенні переважно моноклінних 
піроксенів. У свою чергу, самі вони заміщуються хлоритом, іно-
ді разом із карбонатами, а також тальком. 
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Рис. 2.12. Орієнтація елементів оптичної індикатриси  

в кристалі моноклінних амфіболів:  
а – актиноліту; б – кумінгтоніту 

2. Під мікроскопом тремоліт безбарвний, актиноліт блідо-
зелений із слабким плеохроїзмом з прямою схемою абсорбції. 
Характерними є подовженопризматичні, іноді волокнисті крис-
тали. Волокнисті різновиди утворюють нефрит. Інші властивості 
мінералів цього ряду наведено в діагностичній таблиці. 

3. Від рогових обманок відрізняються відсутністю або менш
інтенсивним забарвленням, а також меншим кутом згасання 
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(c^Ng = 11–170); від амфіболів кумінгтонітового ряду та антофі-
літу – значно меншою силою двозаломлення світла.  

Іноді безбарвний тремоліт плутають із силіманітом, але 
останній, по-перше, має більші показники заломлення, по-друге 
– пряме згасання та малий позитивний кут 2V.
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МАГНЕЗІАЛЬНО-ЗАЛІЗИСТО- 
МАРГАНЦЕВО-ЛІТІЄВІ АМФІБОЛИ (11) 

Серія кумінгтоніт (Mg,Fe)7[Si8O22](OH)2 і грюнерит 
Fe7[Si8O22](OH)2  

Сингонія моноклінна 
1. Спостерігаються як продукти регіонального або контак-

тового метаморфізму з високим вмістом заліза та низьким – 
кальцію. 

2. У шліфах під мікроскопом спостерігаються як безбарвні,
призматичні, таблитчасті, а частіше волокнисті агрегати.  

Кумінгтоніт може бути також жовтувато-буруватим, грюне-
рит – зеленуватим. Відрізняються від схожих на них мінералів 
тремоліт-актинолітового ряду тим, що вони мають значно вищу 
силу двозаломлення (ng – np = 0,030 – 0,043), а від антофіліту та 
слюд – наявністю косого згасання при куті оптичних осей ~ 900. 

НАТРІЄВІ (ЛУЖНІ) АМФІБОЛИ (12–15) 

Найпоширенішими серед них є серії: рибекіт–глаукофан та 
арфведсоніт–екерманіт (рис. 2.14а і рис. 2.14б). 

Сингонія моноклінна 
1. Лужні амфіболи, як і лужні піроксени, з якими вони часто

асоціюють, поширені виключно в багатих натрієм магматичних 
і метаморфічних породах. При цьому арфведсоніт, рибекіт і гас-
тингсит переважно магматичні мінерали. 

2. Під мікроскопом характерними діагностичними особливо-
стями, що дозволяють впевнено розрізняти лужні амфіболи, є 
наявність інтенсивного забарвлення з блакитними та фіолетови-
ми відтінками, різкий плеохроїзм (переважно у блакитно-
фіолетових тонах), яскраво виражена дисперсія бісектрис, за 
якої у деяких перетинах глаукофану, арфведсоніту та гастингси-
ту замість згасання спостерігається лише зміна синіх кольорів 
інтерференції на фіолетові або рожево-червоні. Нижче наведено 
діагностичні особливості окремих мінералів групи. 
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Арфведсоніт (12) 
NaNa2(Fe2+,Mg)4Fe3+[Si8O22](OH)2

Сингонія моноклінна 
Під мікроскопом характеризується інтенсивним забарвлен-

ням та інтенсивним плеохроїзмом: від темного синьо-зеленого 
по Np, бурувато-жовтого чи фіолетового по Nm, до синювато-
сірого або зеленувато-жовтого по Ng. Схема абсорбції – Ng> 
Np>> Nm. Оптичний знак як позитивний, так і негативний.  

Від схожого на нього рибекіту перш за все відрізняється бі-
льшим кутом згасання c^Np, специфічним плехроїзмом і схе-
мою абсорбції. 

За температури вище 940 0С перекристалізовується в егірин. 
При вивітрюванні заміщується лімонітом або сидеритом.  

Рибекіт (13) 
Na2(Fe,Mg)32+Fe23+[Si8O22](OH,F)2

Сингонія моноклінна 
Утворює призматичні подовжені кристали або волокна (кро-

кідоліт) густо-синього кольору по Np, світло-синього по Nm та 
зеленувато-жовтого по Ng. 

Від арфведсоніту відрізняється меншим кутом згасання 
c^Np (менше 100), негативним подовженням і зворотною схе-
мою абсорбції. Від дуже схожого з ним глаукофану – негатив-
ним подовженням. 

Глаукофан (14) 
Na2Mg3Al2[Si8O22](OH,F)2

Сингонія моноклінна 
Схожий на рибекіт, з яким може змішуватись у будь-яких 

пропорціях. Відрізняється від нього забарвленням, плеохроїз-
мом (має специфічний плеохроїзм від ультрамаринового по Ng, 
лавандово-синього по Nm, до жовто-зеленого по Np), прямою 
схемою абсорбції, позитивним подовженням при малих кутах 
згасання c^Ng = 5–70.  

За деяких умов переходить у зелену, багату натрієм, рогову 
обманку.  
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Серія гастингситу–паргаситу (15) 

Сингонія моноклінна 
1. Гастингсит NaCa2(Fe2+,Mg)4Fe3+[Al2Si6O22](OH)2 та парга-

сит NaCa2(Mg,Fe2+)4(Al,Fe3+)[Al2Si6O22](OH,F)2. Гастингсит мак-
симально розповсюджений у магматитах середнього складу 
(гранодіоритах, монцонітах, кварцових діоритах і діоритах), ра-
зом з лужними польовими шпатами в сієнітах і лужних сієнітах 
може утворювати зростання з нефеліном у нефелінових сієнітах. 
Як гастингсит, так і паргасит формуються при пневматолітич-
ному метасоматозі в скарнах.  

2–3. Гастингсит під мікроскопом схожий на рогову обманку 
за позитивним подовженням, прямою схемою абсорбції. Відрі-
зняється від неї малим оптичним кутом 2VNp = 24–40o, високи-
ми показниками заломлення (nm ≈ 1,719) та інтенсивним зеле-
ним забарвленням, часто з оливковим відтінком. Від паргаситу 
відрізняється негативним кутом 2V та інтенсивністю забарв-
лення. Крім цього, паргасит переважно розповсюджений в кон-
тактових метасоматитах.  

СЛЮДИ (16) 

Усі слюди легко визначаються в породах чітко вираженою 
лускатою формою зерен із блискучою поверхнею спайних пове-
рхонь сколювання по базовому пінакоїду. За оптичними власти-
востями і складом вони поділяються на такі основні ряди: 

темні, або забарвлені залізисто-магнезіальні, серед яких
найпоширенішими є аніт KFe2+

3[AlSi3O10](F,OH)2, флогопіт 
KMg3[AlSi3O10](F,OH)2, сидерофіліт KFe2,5Al0,5[Si2,5Al1,5O10](OH)2, 
істоніт  KMg2,5Al0,5[Si2,5Al1,5O10](OH)2. Традиційно в геологічній 
та петрографічній практиці, коли неможливо визначити точний 
хімічний склад, темні залізисто-магнезіальні слюди проміжно-
го складу із залізистістю > 30 % називають узагальненими те-
рмінами біотити та лепідомелани (рис. 2.15, 2.16). 

забарвлені літієві, представниками яких є лепідоліт
KLi1,5Al1,5[(Al,Si)4O10]F2, цинвальдит KLiFe+2Al[AlSi3O10]F2. 

світлі або безбарвні калієво-натрієві, мусковіт
KAl2[AlSi3O10](OH,F)2, парагоніт – NaAl2[AlSi3O10](OH,F)2, фе-
нгіт K(Mg,Fe)0,5Al1,5[Si3,5Al0, 5O10](OH)2; 
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1. Темні слюди проміжної між чистими анітами та флогопі-
тами групи, що відомі в літературі та практиці петрографів як 
біотити, поширені як у магматичних породах кислого та серед-
нього складу, так і в метаморфічних породах (головним чином 
це кристалічні сланці та гнейси). Також присутні в породах кон-
тактового походження, де можуть утворюватися за рахунок хло-
риту при входженні до його структури лугів. Для вивержених 
порід характерним є  включення акцесорних мінералів: циркону, 
апатиту, рутилу. Іноді утворюють темно-коричневі облямівки 
навколо більш ранньоутворених рудних і темноколірних міне-
ралів (таких як магнетит, рогова обманка, піроксени). Під час 
регресивного метаморфізму здатні самостійно або разом із хло-
ритом заміщати гранати. 
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Рис. 2.15. Залежність кристалооптичних характеристик слюд  
від їхнього складу: а – положення видів слюд на діаграмі  

в координатах 2VNp – (ng – np)/2; б – діаграма залежності 2VNp та nm

від складу мусковіту; в – залежність кольорів плеохроїзму  
забарвлених слюд від складу 
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Флогопіти, на відміну від біотитів, є переважно мінералами 
контактово-метаморфічного та метасоматичного походження. 
Найчастіше зустрічаються в кристалічних вапняках і доломітах. 
Серед вивержених порід головним чином формуються в деяких 
жильних та ефузивних породах ультраосновного складу підви-
щеної лужності.  

Літієві слюди малопоширені й спостерігаються переважно в 
гідротермально змінених породах. За оптичними властивостями 
вони майже не відрізняються від інших безбарвних слюд і тому 
розглядаються разом з ними. 

Світлі слюди – мусковіт і парагоніт – мінерали переважно 
метаморфічного генезису, дрібнолускатий різновид світлих 
слюд – серицит – гідротермально-метасоматичного походжен-
ня. Означені слюди є найпоширенішими мінералами в породах 
пневматолітового та метасоматичного походження (у пегмати-
тах, грейзенах, слюдяних метасоматитах), а також разом з біоти-
том утворюються в сланцях, гнейсах і гранітах, де входять до 
складу двослюдяних і мусковітових гнейсів та ультраметамор-
фічних гранітів здебільш як вторинні (по біотиту або по польо-
вих шпатах) мінерали. Мусковіт часто формує псевдоморфози 
по нефеліну, лейциту, топазу, андалузиту, кордієриту та берилу. 

2. Слюди характеризуються листуватою або лускатою фор-
мою з вельми досконалою спайністю. 

Показники заломлення слюд зростають від безбарвного мус-
ковіту та ледь забарвленого флогопіту (nm = 1,56–1,60) до густо 
забарвлених біотиту та лепідомелану (nm = 1,64–1,70). У цьому 
напрямку також зростає інтенсивність плеохроїзму – від світло-
жовто-зеленуватих до оранжево-коричневих, темно-бурих і тем-
них червоно-коричневих кольорів (при Np < Nm ≈ Ng). 

Усі слюди мають пряме згасання, позитивне подовження та 
негативний оптичний знак. Кут 2VNp змінюється від 00 до 400. 

Залізисто-магнезіальні слюди мають бурувате, інколи бурувато-
зелене забарвлення з різким плеохроїзмом з прямою схемою абсо-
рбції. Для них притаманні плеохроїчні дворики навколо включень 
зерен циркону, ортиту, монациту, сфену, інколи й апатиту. 

Характерною ознакою флогопітів є бліде бурувато-
зеленувате або оранжеве забарвлення. Його інтенсивність ви-
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значається вмістом заліза: чим більше заліза, тим густіше забар-
влення. За всіма іншими ознаками майже не відрізняється від 
біотиту. Безбарвний флогопіт схожий на мусковіт, але відрізня-
ється від нього майже нульовим кутом оптичних осей, а також, 
як правило, асоціацією з карбонатами, тальком або серпенти-
ном, з якими мусковіт здебільшого разом не спостерігається. 

Біотити, або лепідомелани, навпаки, у шліфах інтенсивно за-
барвлені й мають різко виражений плеохроїзм із зміною інтен-
сивності забарвлення, але не його характеру.  

Калієво-натрієві слюди, зокрема, мають чітко виражену псе-
вдоабсорбцію в перетинах, перпендикулярних до (001), тобто 
паралельних головному перерізу. 

У чистих мусковітах кут 2V може досягати майже 500 і посту-
пово знижується згідно із зростанням у них вмісту магнію та особ-
ливо заліза. Тому у фенгітах (магнієво- та залізистовмісні слюди) 
кут 2V знижується до 20–250 при зростанні (ng – np) до 0,040. 
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Рис. 2.16. Орієнтація елементів оптичної індикатриси  
в кристалах слюд: а – флогопіту; б – групи біотиту; в – мусковіту;  

г – парагоніту; д – фенгіту; е – лепідоліту; є – цинвальдиту 

Лепідоліт і цинвальдит відрізняються від дуже схожих на них 
мусковітів тільки меншою силою двозаломлення (ng – np =  
= 0,020 – 0,030 за таких же самих кутів 2V = 38–460). 

3. Від інших забарвлених темноколірних мінералів слюди ві-
дрізняються:  

– від олівінів – листуватою формою, дуже досконалою спай-
ністю, меншим показником заломлення та малим кутом 2V; 

– від піроксенів – формою, характером спайності, показни-
ком заломлення, кутом 2V та інтерференційним забарвленням; 

– від амфіболів, з якими вони найбільш схожі, – характером
спайності, кутом 2V, а головне – прямим згасанням. 
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При цьому біотит найбільш схожий на базальтичну рогову 
обманку, а мусковіт і безбарвний флогопіт – на тремоліт, акти-
ноліт і кумінгтоніт. 

Деякі студенти приймають за кварц перерізи мусковітів у 
площині базопінакоїду (001) без спайності, з хвилястим згасан-
ням, незважаючи на те, що подібні перетини мусковіту у шліфах 
мають значно вищий показник заломлення, а тому чіткіший ре-
льєф і шагрень. Крім того, у цих перерізах мусковіт має виразну 
коноскопічну фігуру двовісного мінералу. 

Нарешті, мусковіт можна сплутати з деякими типовими мета-
морфічними мінералами, такими як пірофіліт (у останнього зерна 
мають вигляд деформованих лусок і більший кут 2V (~ 600). 

4. Характерними вторинними змінами біотитів є заміщення їх
хлоритом з утворенням повних псевдоморфоз, часто з рутило-
вими голками у вигляді сагенітової решітки. Процес хлоритиза-
ції біотитів майже завжди супроводжується виділенням по трі-
щинах спайності рудного мінералу, сфену або лейкоксену. При 
гідратації біотит перетворюється в гідробіотит і каолініт 
У вулканічних кайнотипних породах біотит часто схильний до 
часткової чи повної опацитизації. При прогресивних процесах 
перекристалізації може заміщуватися гіперстеном, магнетитом, 
іноді разом з новоутвореним біотитом і силіманітом. 

Мусковіт при гідратації може перетворюватися в гідрослюди, 
а при подальшому вилуговуванні калію формується каолініт.  

КАЛІЄВІ ПОЛЬОВІ ШПАТИ (17) 

Включають ортоклаз, адуляр (водяно-прозорий різновид ор-
токлазу), санідин і мікроклін KAlSi3O8 (рис. 2.17–2.19). 

Сингонія моноклінна (для високотемпературних санідину 
та ортоклазу), триклінна (для мікрокліну). 

1. Калієві польові шпати є одним з найпоширеніших породо-
твірних мінералів. Вони є породотвірними мінералами сієнітів, 
кислих порід, часто зустрічаються в метаморфічних породах 
(головним чином у гнейсах і метасоматично зміненених поро-
дах), численні в деяких гідротермальних жилах і пегматитах. 
Нарешті, вони можуть утворюватися при епігенезі осадових по-
рід за рахунок перетворення глинистих і слюдистих мінералів. 
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2–3. Усі калієві польові шпати мають показник заломлення, 
менший за канадський бальзам (nm = 1,518–1,530), що відрізняє 
їх від більшості інших безбарвних мінералів. 

Форма зерен звичайно неправильна, у фенокристалів – таб-
литчаста. 

У кислих магматичних породах при одночасній кристалізації 
калієвих польових шпатів із кварцом утворюються зерна із вну-
трішньою пегматитовою або мікрографічною структурою. При 
мікроскопічних розмірах взаємно проростаючих мінералів утво-
рюються гранофіри, а при подальшому зменшенні зерен, пере-
важно у вулканічних породах, коли сформовані агрегати майже 
не діють на поляризоване світло, – мікрофельзит з характерною 
точковою поляризацією. 

У шліфах КПШ безбарвні, але в більшості випадків через 
вторинні змінення – мутнуваті, чим добре відрізняються від 
кварцу та плагіоклазів. Спайність дуже досконала у вигляді ледь 
помітних тонких тріщинок, що йдуть у двох майже взаємно пе-
рпендикулярних напрямках. 

Мають низьку силу двозаломлення (ng – np = 0,006 – 0,007) та 
сірувато-біле інтерференційне забарвлення, що дещо нижче за 
кварц. Характерною ознакою ортоклазів та особливо мікроклі-
нів є звичайна присутність прожилко- або ниткоподібних вклю-
чень альбіту – пертитів, які одночасно згасають при повороті 
столика мікроскопа. Характерні прості, а для мікрокліну також 
полісинтетичні двійники у двох напрямках, які носять назву мі-
кроклінової решітки. 

Пертитові вростки та мікроклінова решітка допомагають відрі-
зняти ортоклаз і мікроклін від нефеліну в нефелінових сієнітах, 
олігоклазу та кварцу в гранітах. Відносна кількість пертитових 
вростків, їхня форма та розміри можуть бути різними, але їхня 
присутність завжди створює деяку неоднорідність зерен калішпа-
ту. Ця неоднорідність стає більш явною в процесі пелітизації, 
оскільки пертити значно гірше пелітизуються, ніж самі калішпати. 

На відміну від ортоклазу та мікрокліну санідин не має ні пер-
титових вростків, ні двійникової мікроклінової решітки. Часто 
завдяки водяно-прозорому вигляду кристалів їх можна сплутати 
із кварцом. Але як й інші калієві польові шпати санідин відрізня-
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ється від схожих кварцу та нефеліну низьким показником залом-
лення (меншим за канадський бальзам), таблитчастою формою та 
двовісністю, а від альбіту та олігоклазу – характером двійнику-
вання, габітусом і меншим показником заломлення. 
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Рис. 2.17. Орієнтація елементів оптичної індикатриси  
в кристалах калієвих польових шпатів: а – анортоклазі;  

б – ортоклазі; в – адулярі 
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Рис. 2.18. Двійники ортоклазу: а – карлсбадський; 
б – манебаський; в – бавенський 
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Рис. 2.19. Орієнтація елементів оптичної індикатриси  
в кристалах калієвих польових шпатів: а–б – у санідині;  

в – у мікрокліні 
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4. Досить добре діагностуються калієві польові шпати завдя-
ки характерним вторинним зміненням, зокрема поширеному 
процесу пелітизації. Наявність пелітових (алофанових або као-
лінитових) часток створює враження наявності несправжньої 
сіруватої або буруватої шагреневої поверхні, якої польові шпати 
взагалі не мають.   

ПЛАГІОКЛАЗИ (18) 

Плагіоклази утворюють безперервний ряд мінералів із змін-
ним співвідношенням натрієвого та кальцієвого міналів: альбіт 
NaAlSi3O8 (0–10 % An), олігоклаз (10–30 % An), андезин (30–
50 % An), лабрадор (50–70 % An), бітовніт (70–90 % An), анор-
тит CaAl2Si2O8 (90–100 % An) (рис. 2.20–2.22). 

Сингонія триклінна 
1. Плагіоклази належать до найпоширеніших мінералів земної

кори. Вони є істотною складовою частиною більшості магматич-
них порід і не зустрічаються тільки в деяких ультраосновних по-
родах. Поширені в більшості порід метаморфічного генезису, а як 
кластогенний мінерал – також серед уламкових осадових порід. 

Склад плагіоклазів залежить від складу порід, в яких він 
утворюється. Альбіт переважно зустрічається серед вивержених 
порід і змінених порід як кислого, так і основного складу, де є 
вторинним по більш основних плагіоклазах. Кристалізується 
також у низькотемпературних сланцях, у пегматитах, 
метасоматитах і гідротермальних жилах. 

Олігоклаз – звичайний мінерал вивержених і метаморфічних 
порід, багатих на натрій та кремнекислоту. 

Андезин – типовий мінерал середніх магматичних порід, зви-
чайний у високометаморфізованих гнейсах і кристалічних сланцях. 

Лабрадор і бітовніт – зустрічаються майже виключно в поро-
дах основного складу і майже не кристалізуються в породах ме-
таморфічного походження, за винятком контактових порід. 

Анортит – порівняно рідкісний мінерал, який зустрічається в 
основних глибинних породах, а також продуктах контактового 
метаморфізму. 

2. Плагіоклази, за винятком деяких олігоклазів, перш за все
добре розпізнаються у шліфах завдяки характерному полісинте-
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тичному двійникуванню. В олігоклазі через малий кут згасання 
відносно площини двійникування двійники погано виражені.  

Оскільки для плагіоклазів більш ніж для будь-яких породот-
вірних мінералів характерна чітка залежність росту подовжено-
сті кристалів від швидкої кристалізації, форма зерен у плутоніч-
них породах і вкраплениках вулканічних порід – таблитчаста 
або брускоподібна, а форма плагіоклазів основної маси вулкані-
тів – лейстоподібна або мікролітова. 

Показники заломлення та сила подвійного світлозаломлення 
закономірно зростають від альбітиту до анортиту, що допомагає 
відрізнити плагіоклази різного складу. Так, для альбіту характе-
рним є показник заломлення, менший за канадський бальзам. 
Показник заломлення олігоклазу більший за канадський баль-
зам, але менший, або дорівнює кварцу, з яким олігоклаз у біль-
шості випадків сумісно зустрічається. Зерна андезину часто ма-
ють зональну будову, чіткий рельєф, добре виражені двійники. 
Ядерні частини зональних кристалів у разі вторинних змін бу-
вають частково або повністю заповнені сосюритом, епідотом 
або серицитом, що також можна використовувати для діагнос-
тики цих плагіоклазів. 

500

600

700

800

900

800

700

Кут оптичних осей

2VNp

2VNg

Ab 20 40 60 80 An
Мол. %

Аль-
біт

Олігоклаз Андезин Лабрадор Бітовніт Анор
тит

-

Анортит
   (синт.)

Середнє для

вулканічних

r > v r < v

  а 



 86

1 2

Ab 20 40
+500

+400

+300

+200

+100

e=00

-100

-200

-300

-400

Слід    (010)

60 80
Мол.%

An

Кут згасання 
у зоні      (010)

e Максимальний 
   зони

e

Спостерігається
у напрямку 100[ ]

Альбітовий

Карлсбад-
ський

У напрямку найбільшого e

У напрямку 100[ ]

    получені значення =  
у суміжному карлсбадському   пластинка 2

  (тілько низькотемпературні)

C Np`       (010)e2

Високотемпературні
Низькотемпературніe=

Np`   
   (

10
10

)

1` 2`

спостерігається 
  пластинка 1

спостерігається 
  пластинка 1

б 

Рис. 2.20. Діаграми визначення складу плагіоклазів:  
а – за кутом 2V [Kaaden, 1951]; б – за максимальним кутом  
симетричного згасання ε в зоні ⊥ (010) [Rittman–Ebert, 1929] 

Основні плагіоклази, перш за все лабрадор, оскільки бітовніт 
та анортит малопоширені мінерали, завдяки досить високим для 
світлоколірних мінералів показникам заломлення (nm – більше 
1,563) мають добре виражені рельєф і спайність, що дозволяє 
відрізнити їх від інших більш кислих плагіоклазів. Крім того, 
присутність у породах нормальної лужності основних плагіок-
лазів, як правило, гарантує відсутність інших салічних мінера-
лів. Найбільш достовірно склад плагіоклазів визначається на 
столику Федорова, а на плоскому столику – методом симетрич-
ного згасання в перетині ⊥ (010). Залежність кутів згасання в 
перерізі ⊥ (010), а також показників заломлення від складу пла-
гіоклазів наведено на діаграмі (рис. 2.20). 
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3. Від інших світлих мінералів плагіоклази легко відрізня-
ються завдяки характерному полісинтетичному двійникуванню 
та двовісності. Остання властивість особливо важлива при ви-
значенні середніх і кислих плагіоклазів кристалічних сланців, де 
плагіоклазове двійникування та зональність часто зовсім не про-
явлені, а тому плагіоклази легко сплутати із кварцом. Двовісний 
характер, а також косе згасання плагіоклазів відрізняє їх від ду-
же схожих калієвих польових шпатів за показниками заломлен-
ня, трохи більшими, ніж канадський бальзам. 
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Рис. 2.21. Орієнтація елементів оптичної індикатриси  
в кристалах плагіоклазів: а – альбіт; б – олігоклаз; в – андезин;  

г – лабрадор; д – бітовніт; е – анортит 

4. Характерними вторинними змінами плагіоклазів є альбіти-
зація та серицитизація для кислих плагіоклазів і сосюритизація 
для середніх та основних. Іноді деякі плагіоклази можуть бути 
піддані процесам скаполітизації та хлоритизації.  
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Рис. 2.22. Двійники плагіоклазу:  
а – альбітовий; б–в – перикліновий; г – карлсбадський 

Нефелін (19) 
NaAlSiO4

Сингонія гексагональна 
Нефелін у своєму складі може утримувати до 15–20 % каліє-

вої компоненти KAlSiO4, завдяки чому оптичні властивості його 
дещо змінюються: якщо в чистому нефеліні показник заломлен-
ня трохи менший за канадський бальзам (ng = 1,532), то в зернах, 
багатих кальсилітом, він трохи більший (ng = 1,549) (рис. 2.23). 

1. Зустрічається виключно у вивержених лужних породах, де
міститься в асоціації з лужними темноколірними мінералами: 
лужними піроксенами, амфіболами, а також слюдами, кислими 
плагіоклазами та калієвими польовими шпатами. Не зустріча-
ється сумісно із кварцом. 

2. У шліфах безбарвний, з погано вираженою спайністю. Як-
що остання спостерігається, то згасання відносно неї пряме. Си-
ла двозаломлення дещо нижче, ніж у кварці та польових шпатах 
(ng – np = 0,005), тобто при введеному аналізаторі спостерігається 
інтерференційне забарвлення сірого кольору першого порядку, 
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оптичний знак негативний, одновісний. Рельєф і шагрень відсу-
тні, але на відміну від кварцу нефелін часто має замутнену по-
верхню. Розрізи в площині шліфа прямокутні. Правильні форми 
найчастіше зустрічаються в ефузивних породах. В інтрузивних 
породах форма зерен менш досконала, але, порівняно рідко, 
ксеноморфна. Нефеліни плутонічних порід часто мають зональ-
ну будову росту, яка виявляється в концентричному розташу-
ванні в них дрібних включень голочок і призмочок егірину. 

3. Найчастіше нефелін плутають із кварцом. Треба зазначити,
що із кварцом, ортоклазом та олігоклазом сумісно він не зустрі-
чається. Ортоклаз і олігоклаз оптично двовісні, ортоклаз до того 
ж має показник заломлення помітно менший за канадський баль-
зам. Кварц оптично позитивний, а нефелін оптично негативний. 
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Рис. 2.23. Нефелін: а – діаграма залежності показників 
заломлення від складу; б – орієнтація елементів  

оптичної індикатриси в кристалі 

4. Характерною діагностичною ознакою нефеліну є його вто-
ринні зміни. Особливо легко він розпізнається при частковому 
заміщенні канкринітом (безбарвним мінералом з показником 
заломлення, меншим за канадський бальзам). Крім того, нефелін 
часто заміщується содалітом, цеолітами та тонколускатими аг-
регатами світлої слюди (лібенеритом).  

Лейцит (20) 
KАlSi2O6

Сингонія тетрагональна (псевдокубічна) 
1. Це високотемпературний мінерал, зустрічається у кайно-

типних лужних ефузивах. 
2. У шліфі безбарвний, показник заломлення низький

(n = 1,509), ізотропний, іноді, у великих кристалах, має низьку силу 
двозаломлення (ng – np = 0,001 – 0,002) та ізометричні 8-, 4-, 3-кутні 
зерна з радіально розташованими полісинтетичними двійниками. 

3. Від опалу та флюориту відрізняється відсутністю шагрені,
а від содаліту відсутністю спайності. 
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Анальцим (21)  
NaAlSi2O6 ⋅ H2O 

Сингонія псевдокубічна  
1. Як первинний мінерал зустрічається головним чином в

анальцимових базальтах. В інших вивержених породах є вто-
ринним мінералом, що утворює псевдоморфози по лейциту, не-
феліну та содаліту.  

2. Звичайно ізотропний, великі кристали іноді мають слабку
силу двозаломлення (ng – np = 0,001). У шліфі безбарвний з дуже 
низьким показником заломлення (n = 1,487). 

3. Від схожого содаліту відрізняється відсутністю забарвлення
та недосконалою спайністю; від лейциту – переважно меншою 
силою двозаломлення або ізотропністю, відсутністю правильно 
розташованих включень скла, або магнетиту, характерних полі-
синтетичних двійників; від опалу – більшою силою двозаломлен-
ня, парагенезисом, більшим показником заломлення, спайністю. 

Содаліти (22) 

Включають власно содаліт 3NaAlSiO4 ⋅NaCl, нозеан 
6NaAlSiO4 ⋅Na2SO4, гаюїн 3NaAlSiO4⋅CaSO4, лазурит 
Na8Si6Al6O24(Cl 2,S2, 2SO4). 

Сингонія кубічна 
1. Поширені в лужних магматичних породах в асоціації з не-

феліном і лейцитом, у контактово-метасоматично змінених по-
родах, можуть утворюватися за рахунок нефеліну. Ніколи не 
зустрічаються разом із кварцом, а також у породах метаморфіч-
ного походження. Содаліт спостерігається переважно в глибин-
них породах, нозеан і гаюїн – у вулканічних, а лазурит – у кон-
тактово-змінених вапняках. 

2. У шліфах мають неправильні форми зерен або кородовані
кристали з недосконалою спайністю по (110). Ізотропні з показ-
никами заломлення n = 1,49–1,50. Колір від безбарвного до зе-
ленуватого, червонуватого, синюватого та жовтуватого відтін-
ків. Характерні численні непрозорі голчасті пересічні мікровк-
лючення, завдяки яким содаліти втрачають прозорість. 
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При вивітрюванні цих включень спостерігається забарвлення 
мінералів – хазяїв гідроксидами заліза. 

3. Схожі з анальцимом і вулканічним склом, від яких відріз-
няються головним чином ясною спайністю. Від лейциту відріз-
няються спайністю та повною ізотропністю. 

4. При вторинних зміненнях содаліти переходять у волокни-
сті цеоліти, або пластинчасті агрегати серициту, гідраргіліту, 
діаспору, сумісно з якими одночасно можуть утворювати каль-
цит і лімоніт. 

Канкриніт (23) 
Na6Ca2[AlSiO4]6[CO3]2 ⋅2H2O 

Сингонія гексагональна 
1. Зустрічається в деяких фельдшпатоїдних породах в асоціа-

ції з нефеліном, а можливо і як продукт змінення останнього. 
2. У шліфах – безбарвний, призматичний або лускатий з по-

казником заломлення трохи меншим за канадський бальзам, 
при силі двозаломлення ng – np від 0,005 до 0,026. Оптично од-
новісний, оптичний знак негативний, з вельми досконалою 
спайністю (рис. 2.24). 

3. Дуже схожий на безбарвні слюди, від яких легко відрізня-
ються низькими показниками заломлення, негативним подов-
женням та одновісністю. Можна сплутати із скаполітами та кар-
бонатами, від яких відрізняється також показниками заломлення 
та спайністю. 

Меліліти (24) 
(CaNa)2(Mg,Al)[(Si,Al)Si2O7] 

До цієї групи входять мінерали, кінцевими членами твердого 
розчину якого є геленіт Ca2Al2[Si2O7], окерманіт Ca2Mg[Si2O7], 
натромеліліт NaCaAl[Si2O7]. 

Сингонія тетрагональна 
1. Мінерали групи малопоширені. Зустрічаються в сильно-

лужних основних вивержених породах, де співіснують з оліві-
нами, піроксенами, нефеліном, біотитом, а також з перовські-
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том, лейцитом, кальцитом. У мелілітових базальтах зустріча-
ються головним чином в основній масі, де займають позицію 
лейст плагіоклазів.  

2. У шліфах безбарвні, утворюють тонкі таблички, котрі в ро-
зрізах мають вигляд квадратів або лейст. Оптично одновісні, 
мають оптичний знак як позитивний, так і негативний, спайність 
пінакоїдальна, погано виражена. Згасання відносно спайності  
та граней пряме. Характерні досить високий рельєф і різка шаг-
рень (np = 1,632, ng = 1,658) за низької сили двозаломлення  
(ng – np = 0,004 – 0,007) із специфічним фіолетово-синім кольо-
ром аномального інтерференційного забарвлення та більш світ-
лою облямівкою навколо зерна. 

3. Від схожих мінералів відрізняється: від цоїзиту та везувіа-
ну, що мають однакове з мелілітом аномальне інтерференційне 
забарвлення, формою кристалів (крім того, цоїзит двовісний і 
має виражену спайність); від польових шпатів і нефеліну – зна-
чно більшими показниками заломлення та аномальними кольо-
рами інтерференції. 
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Рис. 2.24. Канкриніт: а – діаграма залежності  
кристалооптичних показників від складу; б – орієнтація  

елементів оптичної індикатриси в кристалі 

Кварц, кристобаліт, тридиміт (25–27) 
SiO2

Сингонія тригональна як для α-кварцу 
( низькотемпературної модифікації), так і для гексагональних 
кристалів β-кварцу ( високотемпературної модифікації). 
Температура інверсії α- в β-кварц – 572О. При 870 ОС кварц 
переходить у тридиміт, а при 1470 ОС – у псевдокубічний 
кристобаліт (рис. 2.25). 

1. Кварц – один з найпоширеніших мінералів у природі.
Він становить значну частину ріолітів, гранітів, дацитів, тона-
літів, гнейсів, слюдяних сланців і деяких інших споріднених 
порід. Поширений в метасоматично та гідротермально зміне-
них породах, де може виступати як кластогенний, так і аути-
генний мінерал. 

Значно менш поширені тридиміт і кристобаліт, які переважно 
зустрічаються у вулканічних породах – дацитах і ріолітах. 

Форма зерен кварцу в глибинних породах переважно ізомет-
рична або неправильна через його пізню кристалізацію.  
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За наявності кристалографічних форм (переважно у породах 
вулканічного генезису), можна відрізняти високотемпературні 
модифікації кварцу від низькотемпературних, α-кварц переваж-
но кристалізується у вигляді подовжених призматичних криста-
лів, тоді як β-кварц – у вигляді ізометричних, в яких добре роз-
винені пірамідальні грані й подавлені грані призми.  

Характерними ознаками кварцу є прозорість, відсутність ре-
льєфу та шагрені, вторинних змін, спайності. Оптично одновіс-
ний, оптичний знак позитивний. Завдяки цим ознакам кварц 
легко відрізнити від польових шпатів і деяких фоїдів, особливо 
від схожих на нього олігоклазу та нефеліну. 

Зерна кварцу, що зазнали механічної деформації, мають харак-
терне хвилястоподібне або блокове згасання. Підвищення ступе-
ня деформації може викликати ефект мікрогрануляції кварцу, 
тобто розпаду крупних зерен з новоутворенням агрегатів дрібних 
зерен по їхній периферії. Слід відзначити, що деформований 
кварц може бути аномально двовісним з кутом (2VNg = 15–20o). 

2. Тридиміт і кристобаліт відрізняються низькими показни-
ками заломлення (n = 1,47–1,48) і дуже низькою, часто аномаль-
ною, силою двозаломлення (ng – np = 0,001 – 0,003). Для триди-
мітів характерні шестигранні, безбарвні, або ледь буруваті, пла-
стинки часто з клиноподібними двійниками і базальною окремі-
стю. Дуже схожий на нього кристобаліт відрізняється тільки ха-
рактером полісинтетичних двійників, пересічених під різними 
кутами і трохи з меншим показником заломлення. 

3. Як відмічалося вище, кварц у магматичних і метаморфіч-
них породах можна сплутати з польовими шпатами та нефелі-
ном. Крім того, він може бути схожим на безбарвний свіжий 
кордієрит, від якого відрізняється одновісністю, відсутністю 
двійників і вторинних змін, що майже завжди спостерігається по 
периферії кордієритів. 

В осадових породах кварц можна сплутати з гіпсом, але 
останній – двовісний і в більшості випадків має показник залом-
лення, менший за канадський бальзам. 

Можна прийняти за кварц перерізи мусковіту та флогопіту, 
які субпаралельні площині спайності. Від останніх кварц легко 
відрізняється завдяки відсутності характерної для цих мінералів 
шагрені, а також одновісному позитивному знаку. 
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Тридиміт і кристобаліт можна сплутати з опалом, флюори-
том, лейцитом і деякими цеолітами. Від перших двох вони відрі-
зняються наявністю анізотропії та за показником заломлення, 
від лейциту – за формою, показником заломлення та двовісніс-
тю, від цеолітів – тільки за точними аналітичними методами. 
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Рис. 2.25. Орієнтація елементів оптичної індикатриси  в 
кристалах кварцу: а – β-кварц; б – α-кварц 

Апатит (28) 
Ca5[PO4]3(F,Cl,OH) 

Сингонія гексагональна 
1. Апатит є одним з найпоширеніших мінералів вивержених

та метаморфічних порід. У більшості вивержених порід тяжіє 
до темноколірних мінералів, де він разом з рудними мінерала-
ми та сфеном нерідко утворює поодинокі або (частіше) групові 
включення. 

2. Найхарактернішими діагностичними ознаками у шліфах є
дрібні, як правило, подовжені гексагональні призмочки, нерідко 
з ідеальними шестикутними перетинами або неправильні ізоме-
тричні зерна з чітким рельєфом і шагренню (рис. 2.26). Спай-
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ність відсутня. В ізометричних перетинах кристали майже ізот-
ропні, а в подовжених мають темно-сірий з ледь синюватим від-
тінком колір інтерференції. Згасання пряме, подовження негати-
вне. Оптично одновісний, оптичний знак негативний. Дуже рід-
ко зустрічаються плеохроюючі різновиди. 

3. Від схожих везувіану, меліліту та цоїзиту апатит відрізня-
ється низьким інтерференційним забарвленням. Від андалузиту 
апатит відрізняється перш за все формою кристалів, тобто при-
сутністю в поперечних перерізах шестикутників, тоді як андалу-
зит у цих перетинах дає ромби або прямокутники. Крім того, 
андалузит на відміну від апатиту двовісний. 

Від нефеліну, польового шпату та кварцу легко відрізняєть-
ся більшим показником заломлення, а тому наявністю чіткого 
рельєфу. Нарешті, від тремоліту та силіманіту відрізняється 
слабким подвійним заломленням, відсутністю спайності та  
одновісністю. 

Гідроксилапатит і велькерит
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Рис. 2.26. Апатит: а – діаграма залежності кристалооптичних  
показників від складу; б – орієнтація елементів оптичної  

індикатриси в кристалі 

Сфен (титаніт) (29) 
CaTi[SiO4]O  

Сингонія моноклінна 
1. Сфен як другорядний мінерал у розсіяному вигляді дуже

поширений в різноманітних магматичних породах. Особливо 
часто зустрічається в гранітах, сієнітах і діоритах. Звичайний 
мінерал у сланцях, амфіболітах і гнейсах. Відсутній в породах, 
багатих на магній. Як вторинний мінерал формується за рахунок 
ільменіту, а при вивітрюванні перетворюється в лейкоксен.  

2. У магматичних породах утворює ромбоподібні, клинопо-
дібні або конвертоподібні кристали чи неправильні яйцеподібні 
мікроскопічно малі зерна (рис. 2.27). У шліфі за рахунок високо-
го рельєфу та різкої шагрені має високий показник заломлення, 
забарвлення сіре до коричнювато-сірого, високу силу двозалом-
лення (ng – np = 0,108 – 0,160) та світло-сірі кольори інтерферен-
ції високих порядків; малий кут оптичних осей (2VNg = 20–300) 
та сильну дисперсію оптичних осей. 

3. Завдяки високому світлозаломленню сфен можна сплутати
з карбонатами, від яких відрізняється двовісністю, оптичним 
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знаком і відсутністю характерної для карбонатів різкої псевдоа-
бсорбції. Від схожого ставроліту відрізняється малим кутом 2V і 
силою двозаломлення. 

4. Може заміщуватися гідроксидами заліза з більшим чи
меншим вмістом рутилу та карбонату.  
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Рис. 2.27. Орієнтація елементів оптичної індикатриси в кристалі  
сфену: а – загальний вигляд кристала; б – проекція зрізу ⊥Nm 

Циркон (30) 
 ZrSiO4

Сингонія тетрагональна 
1. Найпоширеніший в кислих і лужних породах, де утворює

трохи подовжені стовпчасті, округлі або дипірамідальні пооди-
нокі кристали. 

2. Як і сфен характеризується дуже високим рельєфом
(ng = 1,968–2,015), але на відміну від останнього – з меншою си-
лою двозаломлення (ng – np = 0,044 – 0,055). Одновісний, позити-
вний, згасання пряме (рис. 2.28, а). 

3. Від майже тотожного з ним ксенотиму відрізняється тільки
хімічно, від каситериту – меншою силою двозаломлення, від 
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сфену – одновісністю та значно меншою силою двозаломлення, 
від рутилу – безбарвністю. 

4. При метаміктному розпаді втрачає силу двозаломлення
майже до 0,001 і перетворюється в малакон чи циртоліт. 

Каситерит (31) 
 SnO2

Сингонія тетрагональна 
1. Каситерит зустрічається переважно в кислих метасоматично

змінених породах: грейзенізованих і метасоматично змінених 
гранітах, пегматитах, скарнах сумісно з топазом і мусковітом. 

2. Завдяки дуже високому показникові заломлення (ng =
2,098) та погано розрізнювальним кольорам інтерференції він 
нагадує більш розповсюджений сфен. Але на відміну від сфену 
в більшості випадків у шліфах забарвлений в жовто-коричневі 
або червонувато-бурі кольори із слабким плеохроїзмом. Харак-
терне зональне забарвлення кристалів. 

3. Від схожого ортиту відрізняється меншою силою двозало-
млення та показником заломлення (в ортиті nm = 1,740–1,810, ng 
– np = 0 – 0,032). Від рутилу, навпаки, – більш високими показ-
никами (у рутилі ng = 2,900, ng – np = 0,286) (рис. 2.28, а). 

Рутил (32)  
TiO2

Сингонія тетрагональна 
1. Рутил зустрічається з ільменітом у пегматитах, іноді в гра-

нітах, фойяїтах, анортизитах та амфіболітах. 
2. Він утворює дрібні короткостовпчасті пластинчасті крис-

тали, часто колінчасті двійникові зростки. Густо забарвлений, 
коричнево-жовтий до чорного. Майже непрозорий. Має дуже 
високі показники заломлення (np > 2,6) та силу двозаломлення 
(ng – np= 0,286) (рис. 2.28, а, в). 
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Турмалін (33) 
Na(Fe,Mg)4Al8Si8B7O31(OH)5 – Na(Li,Al)4Al8Si8B7O31(OH)5

Сингонія тригональна 
1. Типовий пневматолітовий мінерал у гранітах і пегматитах.

Зустрічається також у гнейсах, слюдяних сланцях як кластичний 
мінерал в осадових породах. 

2. Характерними діагностичними ознаками його є: неправиль-
на або призматична, інколи голчаста форма зерен, досить інтен-
сивне забарвлення у шліфах, різкий плеохроїзм у жовтуватих, 
коричневих або синьо-сірих тонах і пряма схема абсорбції. Добре 
виражені рельєф і шагрень, негативне подовження та оптичний 
характер одновісного негативного мінералу (рис. 2.28, д). 

3. Коричневий або оливково-коричневий турмалін у шліфах
інколи схожий на біотит, від якого легко відрізняється "турмалі-
новою" схемою абсорбції (подовжені зерна турмаліну, на відмі-
ну від біотиту, здаються більш темними, коли вони орієнтовані 
вздовж площини поляризації). Синюватого кольору турмаліни 
схожі з рибекітом, а зеленого – з роговою обманкою, від яких 
відрізняються перш за все значно більшою силою двозаломлен-
ня, "турмаліновою" схемою абсорбції та відсутністю спайності. 
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Рис. 2.28. Орієнтація елементів оптичної індикатриси в кристалах:  
а – циркону, каситериту, рутилу; б – циркону; в – рутилу;  

г – евдіаліту; д – турмаліну 
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Евдіаліт (34) 
Na4(Ca,Fe)2 Zr[Si6O17](OH,Cl)2

Сингонія тригональна 
1. Евдіаліт – порівняно рідкісний мінерал, який зустрічається в

лужних вивержених породах, переважно в нефелінових сієнітах. 
2–3. Для евдіаліту характерні плеохроїзм, низька сила двоза-

ломлення (ng – np = 0,001 – 0,004), чіткі рельєф та шагрень і, наре-
шті, обов'язкова асоціація з лужними (натрієвими) мінералами 
(рис. 2.28, г). 

4. При вторинних зміненнях може заміщуватися біотитом і
хлоритом, досить рідко амфіболами, карбонатами, скаполітами, 
епідотом і польовими шпатами. 

Топаз (35) 
Al2SiO4(OH,F)2  

Сингонія ромбічна 
1. Найпоширеніший у метасоматично-змінених породах

(грейзенах, пегматитах, турмалінових гранітах), де зустрічається 
в асоціації з каситеритом, флюоритом, турмаліном і берилом. 

2. У шліфах топаз безбарвний, іноді жовтуватий або голубу-
ватий. Як правило, утворює короткостовпчасті кристали з чіт-
кими, добре проявленими рельєфом і шагренню, білими чи сі-
рими кольорами інтерференційного забарвлення і вельми дос-
коналою подовжньою спайністю по (001) у подовжених перети-
нах. Двовісний позитивний (рис. 2.29, а). 

3. Від кварцу відрізняється наявністю рельєфу та шагрені, дво-
вісністю; від апатиту – більшою силою двозаломлення та спайні-
стю, яка в останнього ніколи не буває такою чіткою, як у топазу; 
від андалузиту – характером спайності (спайність топазу, якщо 
вона спостерігається, – пінакоїдальна, а андалузиту – призматич-
на) і меншим кутом оптичних осей; від цоїзиту, меліліту та везу-
віану – відсутністю аномального інтерференційного забарвлення. 
Крім, того, меліліт та везувіан – одновісні, а топаз – двовісний. 

4. При руйнуванні топаз інколи перетворюється в агрегат се-
рициту та каолініту. 
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Ортит (36) 
 (Ca,Ce)2 (Al,Fe)3(OH)O[SiO4] [Si2O7] 

Сингонія моноклінна 
1. Ортит зустрічається як магматично-пневматолітовий акце-

сорний мінерал гранітів, гранодіоритів, а також метаморфізова-
них порід: сланців, гнейсів, магнетитових руд. 

2. У зв'язку з широкою варіацією складу оптичні властивості
дуже непостійні. Діагностичними особливостями ортиту є: таб-
литчаста форма; плеохроїзм у бурих і зелених тонах; висока си-
ла двозаломлення (ng – np = 0,032), що змінюється навіть у межах 
одного зерна; асоціація з епідотом. У біотитах, з якими ортит 
асоціює часто у вигляді включень, навколо останнього утворю-
ються плеохроїчні дворики (рис. 2.29, в). 

3. Ортит часто оточується епідотом, що завдяки більшому
показникові заломлення, ніж мінералу, що його оточує, дозволяє 
відрізнити його від схожого біотиту та амфіболу. 

Шеєліт (37) 
CaWO4 

Сингонія тетрагональна 
1. Здебільше поширений як акцесорний або другорядний мі-

нерал в пегматитах, кварцових жилах, грейзенах, метасоматично 
змінених гранітах з молібденітом, флюоритом і топазом, а також 
у скарнах з піроксенами та гранатами. 

2. Найхарактернішими ознаками шеєліту є високі показники
заломлення (ng = 1,937) при низькій силі двозаломлення  
(ng – np = 0,016), є одновісним і має позитивний оптичний знак. 

3. Звичайним продуктом змінення шеєліту є вольфраміт.

Корунд (38) 
 Al2O3 

Сингонія тригональна 
1. У незначній кількості присутній в багатих алюмінієм по-

родах: гранітах, сієнітах, нефелінових сієнітах і деяких пегмати-
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тах. Зустрічається в слюдяних і хлоритових сланцях, гнейсах, а 
також контактових породах. 

2. Корунд може бути безбарвним або забарвлений в бурі,
жовті, сині кольори, іноді плеохроює. Має різкий рельєф і шаг-
рень. Інтерференційне забарвлення тотожне кварцовому. У по-
довжених кристалах згасання пряме. Одновісний, оптично не-
гативний (рис. 2.29, б). 
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Рис. 2.29. Орієнтація елементів оптичної індикатриси в кристалах:  

а – топазу; б – корунду; в – ортиту 
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3. За силою двозаломлення схожий на кварц, нефелін, апатит,
від яких відрізняється більшим показником заломлення, а від 
двох останніх – більшою силою двозаломлення.  

4. При зміненнях може переходити в дистен, мусковіт, шпі-
нель, силіманіт. 

Монацит (39) 
 (Ce,La)PO4 

Сингонія моноклінна 
1. Зустрічається в поодиноких кристалах у деяких гранітах,

аплітах, пегматитах і гнейсах. 
2. У шліфах має вигляд ізометричних або дещо витягнутих

прямокутників з пірамідальними обмеженнями та позитивним 
подовженням. Монацит – безбарвний або ледь забарвлений в 
буруватий чи червонуватий колір. Має дуже різкий рельєф і ша-
грень, високу силу двозаломлення (ng – np = 0,045 – 0,055), слаб-
коскісне згасання (c^Ng = 2–7o) та малий кут 2VNg = 7–72o. 

3. Від олівіну відрізняється малим кутом 2V, від сфену –
меншим показником заломлення та силою двозаломлення, від 
схожого циркону – помітно меншим показником заломлення 
при слабкому плеохроїзмі та скісному згасанні. Нарешті, від 
епідоту – слабким плеохроїзмом і малим кутом 2V.  

Гранати (40) 

Більшість гранатів утворюють ізоморфні суміші двох чи бі-
льше видів – піропу Mg3Al2[SiO4]3, альмандину Fe3Al2[SiO4]3, 
спесартину Mn3Al2[SiO4]3, гросуляру Ca3Al2[SiO4]3, андрадиту 
Ca3Fe2[SiO4]3, уваровіту Ca3Cr2[SiO4]3.  

Сингонія кубічна 
1. Піроп зустрічається майже у вивержених породах основ-

ного складу, а також у серпентинітах та еклогітах; альмандин – 
у гнейсах, гранулітах, амфіболітах та інших кристалічних сла-
нцях, інколи також у гранітах і пегматитах, часто разом із то-
пазом, інколи у метаморфізованих кварцитах; гросуляр – пере-
важно в контактово-метаморфізованих вапняках і мармурах, 
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андрадит – у скарнах; меланіт і шерломіт (Ti-вмісні) – у луж-
них породах – фонолітах і нефелінових сієнітах. 

2. У шліфах гранати в більшості своїй безбарвні або ледь за-
барвлені – піроп та альмандин – рожеві, спесартин – жовтува-
тий, гросуляр – іноді жовтувато-зеленуватий, меланіт – бурува-
тий. Рельєф і шагрень чітко виражені й зростають від піропу (n 
= 1,705), гросуляру (n = 1,735), спесартину (n = 1,800) до альма-
ндину (n = 1,830), уваровіту та андрадиту (n = 1,87–1,90). 

Усі гранати оптично ізотропні, але в деяких випадках кальці-
єві та марганцеві різновиди їх у скарнах виявляють оптично 
аномальну ізотропність, завдяки чому зерна гранатів розпада-
ються на декілька неодночасно згасаючих частин із зональним 
строкатим темно-сірим інтерференційним забарвленням.  

3. Гранати у шліфах майже тотожні шпінелі, якщо остання не
має інтенсивного забарвлення. Від флюориту та опалу відрізня-
ється позитивним рельєфом, від апатиту – значно більшим пока-
зником заломлення та формою зерен. 

Флюорит (41) 
CaF2 

Сингонія кубічна 
1. Дуже рідко зустрічається як первинно-магматичний мінерал у

гранітоїдах. Частіше – гідротермальний та пневматолітовий.  
2. Легко розпізнається завдяки дуже низькому показникові

заломлення, ізотропності та добре проявленій досконалій спай-
ності, що перетинається під гострим кутом. У шліфах безбарв-
ний або ледь забарвлений у синій чи фіолетовий колір. 

3. Може бути сплутаний з опалом, який відрізняється відсут-
ністю спайності. 

Шпінель (42) 
(Mg,Fe)Al2O4 

Сингонія кубічна 
1. Зустрічається як акцесорний або ксеногенний мінерал у

деяких вивержених породах переважно основного та ультраос-
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новного складу, а також у контактово- та регіонально-метамор-
фізованих вапняно-мергелістих породах. 

2. Шпінель у шліфах безбарвна, рожева або синювата, хромш-
пінель – блідо-зелена, трав'янисто-зелена, а залізиста різновид-
ність (пікотит) – жовтувато-буро-коричнева. Кристали, як прави-
ло, ізометричні з різкою шагренню (n = 1,72–1,79), ізотропні. 

3. Дуже схожа на більш поширені гранати, від яких за відсут-
ності забарвлення під мікроскопом майже не відрізняється, за 
винятком добре утворених кристалів, що мають, на відміну від 
гранатів, октаедричну форму. 

4. Дуже стійкий мінерал, який не змінюється навіть при пов-
ному розкладанні породи. 

Хроміт (43) 
FeCr2O4 

Сингонія кубічна 
За складом і властивостями утворює всі переходи до шпінелі. 
1. Найчастіше зустрічається в серпентинітах, перидотитах,

рідко – у метаморфізованих доломітах. 
2. У шліфах майже непрозорий з буруватим забарвленням,

що ледь просвічується, буро-червоним або чорним. У відбитому 
світлі – сірий. Рельєф і шагрень різкі (ng = 2,07–2,16). 

3. Чорний хроміт у шліфах майже не відрізняється від маг-
нетиту та гематиту (хіба що високим ідіоморфізмом стосовно 
породотвірних мінералів, що менш характерно для двох остан-
ніх мінералів). 

Магнетит (44) 
Fe3O4 

Сингонія кубічна 
1. Магнетит – поширений мінерал у породах самого різнома-

нітного походження. У вивержених породах будь-якого складу 
присутній як акцесорний мінерал, а в основних породах із сиде-
ронітовою структурою може переходити в породотвірний міне-
рал, що становить цемент залізо-магнезіальних силікатів. У сер-
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пентинах і вулканітах спостерігається як у вигляді добре утво-
рених кристалів, так і мікроскопічного рудного пилу. Дуже по-
ширений магнетит у більшості метаморфічних та осадових по-
рід, інколи майже цілком становлячи такі породи, як магнетито-
ві скарни, залізисті кварцити, магнетитові піски. 

2–3. У шліфах непрозорий, чорного кольору. У косому відби-
тому світлі – сталево-синього, а в прямому – сірувато-білого ко-
льору, чим відрізняється від хроміту та піриту. Від графіту від-
різняється кристалічною формою та металевим блиском. 

4. При зміненнях переходить у гематит, лімоніт і сидерит.

Пірит (45) 
FeS2 

Сингонія кубічна 
1. Пірит – один з найпоширеніших рудних мінералів. Як і ма-

гнетит зустрічається серед порід будь-якого походження, але, як 
правило, у невеликій кількості. 

2–3. Від більшості мінералів пірит відрізняється латунно-
жовтим забарвленням у косому відбитому світлі та характерни-
ми квадратними розрізами у шліфах.  

4. При зміненнях легко заміщається гідроксидами заліза, що
може служити його діагностичною відміною від більш стійкого 
магнетиту. Крім того, за рахунок окиснення піриту, завдяки 
утворенню вільної сірчаної кислоти, сумісно з лімонітом мо-
жуть кристалізуватися сульфати, зокрема гіпс та алуніт. 

Хлорити (46) 

Сингонія моноклінна, псевдогексагональна 
Мають досить непостійний склад, завдяки чому виділяються 

кілька різновидів із змінними оптичними властивостями. Загаль-
на формула (Mg,Fe)6-n (Al,Fe3+)n (OH)8 [Aln Sin-4O10], де n = 0,8–2.  

1. Дуже поширені серед магматичних порід, де присутні як
вторинні мінерали по біотиту, амфіболах, піроксенах, олівіні-
тах, а також гранатах, по яких нерідко утворюють псевдомор-
фози заміщення. Самостійно входять до складу ряду метамор-
фічних порід, зокрема хлоритових, філітових, слюдяних слан-
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ців із слюдами, кислими плагіоклазами, епідотом, тальком, ак-
тинолітом, карбонатами. 

2. Спільним для хлоритів є луската форма зерен, безбарвне
або ледь помітне зеленувате забарвлення у шліфах, невисокий 
позитивний рельєф, низькі аномальні кольори інтерференції (сі-
рувато-білі, жовтуваті) у низькодвозаломлювальних хлоритах – 
індиго-сині або ржаво-бурі. Оптичний характер змінний: пози-
тивний (клінохлор), негативний (пенін, амезит).  

Особливості окремих типів хлоритів 
Амезит у шліфах безбарвний, має негативне подовження та до-

сить велику для хлоритів силу двозаломлення (ng–np = до 0,010). 
Клінохлор має блідо-зеленувате забарвлення з чітким плеох-

роїзмом, негативне подовження, силою двозаломлення ng – np = 
0,004 – 0,010 та косе згасання. 

Пенін густо забарвлений у шліфах, з різким аномальним си-
ньо-фіолетовим плеохроїзмом, іноді буруватими кольорами інте-
рференції та дуже низькою силою двозаломлення (ng–np = 0,002). 
Подовження як позитивне так і негативне, згасання пряме. 

3. Хлорити відрізняються від слюд, а також тремолітів та ак-
тинолітів дуже низькою силою двозаломлення та часто анома-
льними кольорами інтерференції. 

Від хлоритоїду відрізняються значно меншим показником за-
ломлення, а від серпентину – наявністю забарвлення та анома-
льною інтерференцією. 

Серпентин (47) 
(Mg,Fe)6[Si4O10](OH)8 

Сингонія моноклінна 
1. Є продуктом змінення олівінів і піроксенів (ромбічних) у

магматичних породах, а також породотвірних мінералів мета-
морфізованих ультраосновних та основних порід. 

2. У шліфах має вигляд волокон або дрібних лусок і листоч-
ків, безбарвний, інколи з дуже слабким зеленуватим відтінком. 
Плеохроїзм відсутній. Має чіткий рельєф. Дуже слабо прояв-
лену шагрень і низьке сіре або темно-сіре інтерференційне за-
барвлення. Дрібні волокнисті, майже ізотропні агрегати пере-
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важно належать до хризоліту, а лускаті та таблитчасті з підви-
щеним інтерференційним забарвленням (близько першого по-
рядку) – до антигориту. 

3. Серпентин схожий на хлорит, від якого відрізняється май-
же повною відсутністю забарвлення та плеохроїзму. 

Тальк (48) 
Mg3[Si4O10](OH)2 

Сингонія моноклінна 
1. Зустрічається як вторинний мінерал по магнезіальних олі-

вінах, меншою мірою – по піроксенах у магматичних породах. 
Як породотвірний мінерал поширений в багатих магнієм мета-
морфічних породах: талькових, тальк-хлоритових сланцях, до-
ломітах і гідротермально і метасоматично змінених породах. 

2–3. Утворює слюдоподібні, пластинчасті, лускаті зерна. За 
оптичними властивостями майже не відрізняється від мусковіту. 
Тому для діагностики тальку велике значення має аналіз параге-
незису мінералів. Зокрема, тальк у породах асоціює з хлоритом, 
карбонатами, серпентинами, реліктами олівінів, тоді як мусковіт 
зустрічається переважно з алюмосилікатами, кварцом і слюда-
ми. Крім того, для тальку характерна деформованість, вигну-
тість лусок. Тальк, як і мусковіт, дуже схожий на пірофіліт, від 
якого, вважаючи дрібнолускатий габітус обох мінералів, важко 
відрізняється за оптичними властивостями. 

Пірофіліт (49)  
Al2[Si4O10](OH)2 

Сингонія моноклінна 
1. Слюдоподібний мінерал кристалічних сланців і гідротер-

мальних порід, де пірофіліт заміщує польові шпати. 
2–3. Зовні дуже схожий на серицит і тальк: утворює пластин-

ки або частіше луски з досконалою спайністю по площині (001). 
Має позитивне подовження, пряме згасання і досить високу 
"мусковітову" силу двозаломлення. Єдина відміна від згаданих 
вище мінералів – трохи більший негативний кут оптичних осей 
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(2VNp = 53–60o) характерна деформованість лусок пірофіліту. Від 
каолініту відрізняється більшою силою двозаломлення. 

Антофіліт (50) 
(Mg,Fe)7[Si8O22](OH)2 

Сингонія ромбічна 
1. Розповсюджений тільки в метаморфічних породах: криста-

лічних сланцях, гнейсах, амфіболітах, іноді в контактових поро-
дах. Інколи (у деяких габроїдах) входить до складу реакційних 
келіфітових кайм навколо олівінів. 

2. Утворює видовжено-призматичні, тичкуваті або радіаль-
но-променеві кристали. У поздовжніх перерізах спостерігаєть-
ся досконала призматична "амфіболова" спайність. Згасання 
пряме, подовження позитивне. У шліфах переважно безбарв-
ний, іноді жовтувато-зелений, червонувато-бурий з помітною 
абсорбцією (Ng > Nm > Np). Сила двозаломлення, переважно 
другого порядку. 

3. Зовні схожий з тремолітом, від якого відрізняється пря-
мим згасанням; із силіманітом у перетинах із низькими кольо-
рами інтерференції. Навпаки, максимальне інтерференційне 
забарвлення проявлено в перерізах з двома системами спайно-
сті, тобто у тих перетинах, де антофіліт виявляє себе як майже 
ізотропний мінерал. 

Іноді антофіліт можна сплутати із цоїзитом, від якого  відріз-
няється значно меншим показником заломлення. 

Хлоритоїд (51)  
Fe2Al[Al3(SiO4)2O2](OH)4 

Сингонія триклінна 
1. Зустрічається в хлоритових, слюдяних і філітових сланцях

разом з хлоритом і рутилом. 
2. Пластинчастий слюдоподібний мінерал з високим показ-

никами заломлення (nm = 1,73–1,77), а тому має різко виражений 
рельєф і шагрень. У шліфах майже завжди нерівномірно (зона-
льно) забарвлений у зеленуватий з блакитним відтінком колір. 
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Схема абсорбції Np < Nm > Ng. Спайність, як у слюд, по (001) – 
досконала та по (110) – недосконала. У перетинах, перпендику-
лярних до досконалої спайності, подовження негативне, згасан-
ня як пряме, так і косе. Характерною особливістю хлоритоїду є 
низька сила двозаломлення (ng – np = 0,007 – 0,011) аномальна 
інтерференційна забарвленість і сильна дисперсія оптичних осей 
і бісектрис (рис. 2.30, а). 
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Рис. 2.30. Орієнтація елементів оптичної індикатриси  

в кристалах: а – хлоритоїду; б – цоїзиту;  
в – кліноцоїзиту; г – скаполіту 
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3. Від схожого хлориту відрізняється значно більшим показ-
никам заломлення; від зеленого біотиту та амфіболів – меншою 
силою двозаломлення та характером плеохроїзму; від цоїзиту – 
формою зерен, забарвленням, плеохроїзмом, косим згасанням і 
більшою силою двозаломлення. 

4. При змінюванні переходить у мусковіт і хлорит.

Цоїзит (52) 
Ca2Al3[Si2O7][SiO4]O(OH) 

Сингонія ромбічна 
1. Відносно малопоширений вторинний мінерал магматичних

порід, який утворюється при руйнуванні плагіоклазів. Складова 
частина метаморфічних порід: кристалічних вапняків, мармурів, 
амфіболітів, деяких еклогітів та основних гнейсів.  

2. Характерними ознаками цоїзиту у шліфах є ізометрична,
неправильна, іноді призматично-тичкувата форма, досконала 
спайність по (010), а також різко проявлене аномальне синюва-
то-сизе інтерференційне забарвлення при низькій силі двозало-
млення (ng – np = 0,005 – 0,007), має пряме згасання відносно 
спайності та подовження. Останнє може бути як позитивним, 
так і негативним. Оптично двовісний, позитивний (рис. 2.30, б). 

3. Від везувіану цоїзит відрізняється відсутністю спайності та
двовісним оптичним характером. Від апатиту – більшим рельє-
фом і шагренню, спайністю та аномальними кольорами інтерфе-
ренції. Від хлоритоїдів – меншою силою двозаломлення та пока-
зниками заломлення, а також прямим згасанням. 

Епідот і кліноцоїзит (53) 
Ca2FeAl2[Si2O7] [SiO4]O(OH) – Ca2Al3[Si2O7] [SiO4]O(OH) 

Сингонія моноклінна 
1. Дуже поширені як метаморфічні мінерали порід контак-

тово-метасоматичного та регіонально-метаморфічного похо-
дження. Присутні в магматичних породах як вторинні мінера-
ли за рахунок руйнування плагіоклазів, моноклінних піроксе-
нів та амфіболів. 
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2. Характерними ознаками для обох мінералів є різкий рель-
єф і шагрень, досконала спайність по (001) і недосконала по 
(100), що перетинаються під кутом, близьким до прямого, а го-
ловне – аномальні кольори інтерференційного забарвлення (рис. 
2.30, в). У шліфі кліноцоїзит – безбарвний, епідот – забарвлений 
у світло-жовтий колір, інтенсивність і плеохроїзм якого тим бі-
льші, чим більший вміст в епідоті заліза. Краще над усе анома-
льну інтерференцією спостерігати в перетинах з відносно низь-
кою силою двозаломлення, оскільки за відсутності досвіду роз-
пізнати аномальний характер інтерференції в перерізах з висо-
ким світлозаломленням декому буває тяжко. У повздовжніх пе-
рерізах обох мінералів згасання пряме, а в повздовжніх перері-
зах з найбільш високими кольорами інтерференції – косе (до  
25–300). Інтерференційне забарвлення кліноцоїзиту сіре або сі-
рувато-біле, аномальне, індигово-синє; в епідоту – високе (дру-
гого та третього порядку), плямисте з дуже нерівномірним заба-
рвленням у межах одного й того самого перерізу. 

Оптичний характер кліноцоїзиту позитивний, епідоту – не-
гативний. 

3. Від схожих олівіну та, насамперед, піроксенів епідот і клі-
ноцоїзит відрізняються плеохроїзмом, спайністю, оптичним орі-
єнтуванням, аномальними кольорами інтерференції. Від везуві-
ану – оптично двовісним характером. 

Скаполіти (54) 

Утворюють ізоморфний ряд від маріаліту Na4[AlSi3O8]3Cl до 
мейоніту Ca4[Al2Si2O8]3[CO3]. 

Сингонія тетрагональна 
1. Як правило, скаполіти зустрічаються в метаморфічних

породах – деяких сланцях; кристалічних вапняках, пневмаліто-
во змінених контактово-меморфізованих породах. 

2. Характерні ізометричні або короткопризматичні кристали,
інколи – тичкуваті агрегати з досконалою спайністю по призмі. 
У зв'язку з порівняно невеликим показником заломлення, що 
закономірно зростає від 1,54 у маріоліту до 1,66 у мейоніту, ша-
грень практично відсутня, але рельєф досить чіткий, особливо в 
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останнього члена ряду. У цьому ж напрямку зростає сила двоза-
ломлення (від 0,002–0,004 до 0,040). Оптично одновісні, негати-
вні, згасання пряме, подовження негативне (рис. 2.30, г). 

3. Скаполіти можна сплутати перш за все з плагіоклазами (осо-
бливо низькодвозаломлювальні початкові члени ряду) та з кордіє-
ритом, на відміну від яких скаполіти завжди мають пряме згасання 
відносно спайності, а також одновісний оптичний характер. 

Від андалузиту відрізняється оптичним характером і значно 
меншим показником заломлення. 

4. Звичайними продуктами змінення скаполітів є мусковіт,
хлорити, карбонат та ізотропна речовина. При перекристалізації 
переходить у суміш форстериту та шпінелі. 

Кордієрит (55) 
(Mg,Fe)2Al3[AlSi5O10] 

Сингонія ромбічна 
1. Зустрічається разом із кварцом, ортоклазом, андалузитом,

турмаліном, силіманітом, ставролітом і гранатом у діоритах і 
дацитах, інколи – у метаморфізованих гранітах, а також рогови-
ках і гнейсах високих ступенів метаморфізму.  

2. Найчастіше кристалізується у формі неправильних корот-
костовпчастих зерен з погано виявленою спайністю, ледь поміт-
ним рельєфом і шагренню, низькими кольорами інтерференції й 
тому у шліфах нагадує олігоклаз або кварц. Інколи спостеріга-
ються не характерні для інших схожих мінералів яскраво-жовті 
плеохроїчні оболонки та плеохроїчні дворики навколо включень 
циркону та апатиту. У контактово-метаморфізованих сланцях, 
утворених за підвищеного тиску, спостерігаються полісинтети-
чні двійники, що перехрещуються або виклинюються. 

3. Від плагіоклазів відрізняється відсутністю або погано ви-
раженою спайністю, відносно якої має пряме згасання, а також 
характером вторинних змін: утворенням ізотропних серпенти-
ноподібних або талькоподібних мінералів, що розвиваються у 
формі хвилястих жилочок та облямівок по периферії зерен. 
Кварц від кордієриту відрізняється також позитивним оптичним 
знаком та одновісністю (рис. 2.31). 
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Силіманіт (56) 
AlOAl[SiO4] 

Сингонія ромбічна 
1. Типовий мінерал високоглиноземистих порід, де він асо-

ціює разом із кварцом, польовим шпатом, кордієритом, грана-
том і дистеном у глинистих породах метаморфічних фацій сере-
дніх температур і тиску, рідко – в амфіболітах та еклогітах. 
У вивержених породах не кристалізується. 

2–3. Поширені голчасті або навіть волокнисті кристали з ха-
рактерними квадратними або ромбоподібними поздовжніми  
перетинами, в яких спостерігається досконала спайність. Харак-
терне пряме згасання та позитивне подовження. У шліфах пе- 
реважно безбарвний з високим рельєфом. Сплутано-волокнисті 
агрегати силіманіту називаються фібролітом. Інтерференційне 
забарвлення не вище синього кольору другого порядку  
(ng – np = 0,020 – 0,022), що спостерігається тільки в перетинах, 
де спайність відсутня. Цим силіманіт відрізняється від тремоліту 
та актиноліту. Крім того, силіманіт завжди має пряме згасання 
відносно подовження.  

Призматичні кристали силіманіту схожі також на кристали 
андалузиту, цоїзиту, дистену та ромбічного піроксену. Від усіх 
цих мінералів він відрізняється більш високою силою двозалом-
лення і малим кутом 2VNg = 20–300, від андалузиту і цоїзиту – 
також позитивним подовженням (рис. 2.32, а). 

Сингонія ромбічна 
1. Зустрічається головним чином у метаморфічних породах –

роговиках, а також сланцях і вторинних кварцитах. У кристаліч-
них сланцях і контактово-метаморфічних глинистих породах 
асоціює з кордієритом і слюдою. 

2. Характерні майже прямокутні призматичні зерна з неправи-

Андалузит (57) 
Al2O[SiO4] 
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Характерною ознакою андалузиту є ситоподібна будова зерен, 
пов'язана з численними включеннями мінералів основної маси. 

3. Через призматичну спайність під прямим кутом андалузит
легко сплутати з гіперстеном, який завжди має позитивне подо-
вження, та із скаполітом, який має менший показник заломлення 
та одновісний оптичний характер. Якщо у шліфі відсутні перері-
зи зі спайністю, то андалузит можна сплутати з топазом, який 
відрізняється меншим і позитивним кутом 2V. Нарешті, від 
схожого дистену легко відрізняється прямим згасанням у всіх 
розрізах і негативним подовженням. 

4. При вторинних змінах легко переходить у серицит, рідко –
у суміш корунду і шпінелі з рутилом і польовими шпатами. 

Дистен (кіаніт) (58) 
Al2O[SiO4] 

Сингонія триклінна 
1. Зустрічається тільки в кристалічних сланцях, гнейсах, ам-

фіболітах разом з гранатом, силіманітом, рутилом, рідко в пег-
матитах. Здебільш утворюється внаслідок стресу. 

2. Незважаючи на аналогічний склад із силіманітом та анда-
лузитом, відрізняється від них пластинчастою, декілька подов-
женою по (001) формою, досконалою по (100) і недосконалою 
по (010) спайністю та косим згасанням у всіх інших перерізах 
(c^Ng до 300). Подовження скрізь позитивне. Інтерференційне 
забарвлення до жовто-оранжевого першого порядку. Оптичний 
характер негативний 2VNр = 920 (рис. 2.32, б). 

Таким чином, три мінерали однакового складу – силіманіт, 
андалузит і дистен різняться між собою такими головними влас-
тивостями: 

силіманіт – найбільш високим інтерференційним забарв-
ленням при прямому згасанні та позитивному подовженні й оп-
тичному характері при малому куті 2V;  

андалузит – прямим згасанням і низьким світлозаломлен-
ням при негативному подовженні; 

льними або ромбоподібними перерізами, призматичною доскона-
лою спайністю по (110) під прямим кутом. Рельєф, як і у силіма-
ніту, високий. У шліфах слабозабарвлений з плеохроїзмом від 
ледь рожево-червоного по Np до блідо-зеленого по Ng, часто без-
барвний. Інтерференційне забарвлення невисоке (до білого пер-
шого порядку), має пряме згасання та негативне подовження. 
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дистен – пінакоїдальним характером спайності при косо-
му згасанні, позитивному подовженні та великому негативно-
му куті 2V. 

3. Дистен можна сплутати з піроксенами, від яких різниться
пінакоїдальною спайністю, а від моноклінних піроксенів також 
негативним оптичним знаком і великим кутом оптичних осей. 

4. При вторинних зміненнях легко переходить у мусковіт, ін-
коли разом з хлоритом. 

Ставроліт (59)  
Fe2Al9[SiO4]4O7(OH) 

Сингонія ромбічна 
1. Найчастіше утворює порфіробласти в кристалічних слан-

цях (гнейсах, слюдянистих сланцях) високотемпературних фа-
цій, де асоціює з амфіболітом, кордієритом, гранатом, шпінел-
лю, силіманітом або дистеном. 

2. Характерними діагностичними ознаками ставроліту є жо-
вте, оранжево-жовте забарвлення у шліфах, високий рельєф, 
виразні шагрень (nm = 1,745–1,753), позитивне подовження, 
пряме згасання у всіх перерізах, досить сильна зворотна абсор-
бція, короткопризматична форма кристалів, що зазвичай утво-
рюють хрестоподібні двійники та низьке світлозаломлення  
(ng – np = 0,013 – 0,015) (рис. 2.32, в). Усі перелічені ознаки до-
зволяють досить добре розпізнавати цей мінерал. Характерним 
є також присутність у кристалах численних включень кварцу, а 
також рутилу, турмаліну, гранату. 

3. Ставроліт можна сплутати хіба що з ортитом, від якого
легко різниться завжди прямим згасанням і позитивним оптич-
ним знаком. 

4. При вторинних змінах переходить у слюду зеленого ко-
льору з великим кутом 2V і хлорит. 



 123

Везувіан (60) 
Ca10(Mg,Fe)2Al4[SiO4]5[Si2O7]2(OH,F) 

Сингонія тетрагональна 
1. Найбільш поширений в контактово-метаморфічних марму-

рах і скарнах разом з іншими вапнисто-магнезіальними та вап-
нисто-глиноземистими мінералами. 

2. Характерні ізометричні або короткопризматичні, рідко
тичкуваті кристали. У шліфах безбарвні, інколи червонуваті 
або синюваті. Рельєф і шагрень різні, спайність відсутня. Од-
новісний, негативний. Найбільш характерною ознакою є дуже 
низькі буруваті, бурувато-бузкові або темно-зеленуваті кольо-
ри аномального інтерференційного забарвлення, часто із зона-
льною будовою та із зональним характером забарвлення  
(ng – np = 0,001 – 0,005) (рис. 2.32, г). 

3. Завдяки високому рельєфу та аномальному інтерферен-
ційному забарвленню везувіан часто плутають із цоїзитом, але 
останній має спайність, синюваті кольори інтерференції, а та-
кож двовісний оптичний характер, можна сплутати з андалузи-
том, епідотом або корундом, від яких різниться меншою силою 
двозаломлення та більшим показниками заломлення. 

Воластоніт (61) 
Ca[SiO3] 

Сингонія триклінна 
1. Зустрічається в кристалічних вапняках і мармурах, пере-

важно контактово-метасоматичного походження, разом з діоп-
сидом, гросуляром та епідотом. 

2. Утворює видовжено-таблитчасті, лейстоподібні або приз-
матичні кристали; іноді зустрічаються у вигляді радіально-
променевих зростків. Спайність досконала по (001) та (100) під 
кутом 84030′, у шліфах безбарвний. Інтерференційне забарвлен-
ня в межах першого порядку. Подовження як позитивне, так і 
негативне. Кут згасання 28–340 . Оптичний характер негативний 
при куті між оптичними осями близько 35–400.  

3. Має схожість з тремолітом, від якого різниться меншою
силою двозаломлення, більшим кутом згасання. Від цоїзиту та 
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епідоту – низькою силою двозаломлення, косим згасанням і ма-
лим кутом 2V. 

4. При вторинних змінах легко переходить у кальцит.

Алуніт (62) 
KAl3[SiO4]2(OH)6

Сингонія тригональна 
1. Зустрічаються виключно серед гідротермально-змінених

порід, де виникає при дії сірчаних парів або сульфатних вод на 
кислі вивержені або глиноземисті породи. 

2. Утворює безбарвні пластинки з ясною базальною спайніс-
тю. Як і для більшості мінералів гідротермального походження 
характерна широка варіація розміру кристалів, навіть у межах 
одного шліфа. 

Має негативне подовження і пряме згасання. Рельєф чіткий 
(np = 1,572, ng = 1,592); інтерференційне забарвлення не вище 
білого, блідно-жовтого першого порядку (рис. 2.32, д). 

3. Схожий на серицит, від якого легко відрізняється негатив-
ним знаком подовження та одновісним оптичним характером. 
Від гідротермального кварцу та халцедону відрізняється наявні-
стю чіткого рельєфу. 

Опал (63) 
SiO2⋅nH2O 

Аморфний 
1. Типовий мінерал осадових відкладів. У пісковиках може

утворювати цемент, входить до складу хемогенних і біогенних 
силіцитів, формує конкреції в карбонатних породах. 

2. Безбарвний, ізотропний, іноді аномально двозаломлюваль-
ний (СТ-опал). Характерні негативний рельєф і чітка шагрень 
(nm = 1,44–1,46). 

3. У шліфах через рельєф і шагрень можна сплутати із фос-
форитами (якщо неуважно визначити показники заломлення). 
Від флюориту відрізняється відсутністю спайності, від содаліту, 
анальциму та ізотропної глини – значно меншим показником 
заломлення, а тому – різким рельєфом і шагренню.  
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Халцедон (64) 
SiO2

Включає різновиди: власно халцедон, кварцин і лютецит одна-
кового складу, які розрізняється за оптичними властивостями. 

1. Як і опал, при розкристалізації якого він може виникати,
становить цемент пісковиків, заповнює пори, жили та мигдали-
ни у вулканічних породах, формує кременисті осадові породи; 
утворюється при гідротермальних процесах. 

2. Характерна волокниста або прихованокристалічна будова,
з формуванням волокнисто-променевих і щільних агрегатів. По-
казники заломлення та сила двозаломлення майже не відрізня-
ються від кварцових. У волокнистих і променевих агрегатах по-
довження як негативне (власне халцедон), так і позитивне (ква-
рцин), згасання пряме для халцедону та кварцину і косе (до 280) 
для лютециту. 

3. Як відзначалося, має схожість із кварцом, від якого відріз-
няється прихованокристалічною радіально-променевою будо-
вою та меншим показником заломлення. Від цеолітів відрізня-
ється також меншим показником заломленням. Від каолінів – 
формою агрегатів, меншим показниками заломлення та відсут-
ністю спайності. 

Група каолініту (65) 
Al4[Si4O10](OH)8

Сингонія триклінна. Крім власне каолініту, до групи вхо-
дить також дикіт і накрит – мінерали аналогічного складу. 

1. Типові мінерали осадових порід. Становлять глини, відомі
під назвою каоліни, як домішки входять до глин іншого складу, 
утворюють цемент уламкових порід. При вивітрюванні та гідро-
термальному зміненні магматичних порід утворюються за раху-
нок польових шпатів і федьдшпатоїдів. 

2. У більш-менш добре сформованих кристалах у шліфах
мають вигляд безбарвних, ледь мутнуватих (на відміну від зав-
жди прозорих мусковітів) або жовтуватих листочків, пластинок 
і лусок, які, накладаючись одне на одне, утворюють віялоподіб-
ні або червоподібні агрегати, нагадуючи розгорнуті колоди 
карт. Рельєф позитивний, слабкий (nm = 1,56–1,57), сила двоза-
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ломлення низька (ng – np = 0,006 – 0,007), подовження позитив-
не. Кут згасання каолініту – 1–30; дикіту – 20–270; накриту – 
10–120. Кут 2V позитивний – у дикіту, негативний – у каолініту 
та близький до 900 у накриту. 

3. Мають схожість із слюдами, а також тальком і пірофілітом,
від яких відрізняються низькою силою двозаломлення і головне 
косим згасанням. 

У суцільних землистих масах може бути сплутаний з фосфо-
ритами, які, на відміну від каолініту, завжди мають добре вира-
жену шагрень. 

4. Каолініт стійкий при екзогенних процесах. При прогресивно-
му метаморфізмі може перетворюватись у слюди та польові шпати. 

Алофан, галуазит (66)  
Al2O3⋅SiO2⋅nH2O–Al4[Si4O10](OH)8⋅nH2O 

Аморфні 
1. Входять до складу каолінітових глин, найбільш поширені в

корах вивітрювання. 
2. Характерна землиста будова, ізотропність (для галуазиту

можливий прояв слабкої анізотропії), низький показник залом-
лення – (nm = 1,47–1,49); безбарвні, але часто пофарбовані домі-
шками в жовтуваті, коричнюваті, буруваті кольори. 

3. Легко можуть бути сплутані з вулканічним склом, за яким
інколи утворюються. Від опалу та фосфоритів відрізняються 
відсутністю шагрені. Галуазит – поширений переважно в корах 
вивітрювання основних, а алофан – лужних порід. 

Гідрослюди (іліти) (67) 

Об'єднують мінерали з проміжним складом між слюдами та као-
лінітом: гідробіотит K1–x(H2O)x{(Al,Mg,Fe)2[AlSi3O10](OH)2–x(H2O)x}, 
гідромусковіт (серицит) K1–x(H2O)x{Al2[AlSi3O10](OH)2–x(H2O)x}. 

Сингонія моноклінна (псевдогексагональна) 
1. Становлять глинисті породи, цемент уламкових порід, по-

ширені серед осадових порід змішаного складу – глинистих ва-
пняків, мергелів, глинистих силіцитів та ін. 
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2. У шліфах мають вигляд лусок і листочків – безбарвних у
гідромусковітів і буруватих, жовто-зелених, жовтуватих у інших 
членів групи. Мають добре виражені шагрень і рельєф (nm = 
1,55–1,63) і досить високу силу двозаломлення (ng – np = 0,015 – 
0,035), яке зменшується при зміненні розміру лусок. У більш-
менш великих лусках і пластинках спостерігається досконала 
спайність, відносно якої згасання завжди пряме. 

3. Гідрослюди від каолініту відрізняються більш високою си-
лою двозаломлення, від мусковіту – меншим показником залом-
лення, від біотиту – меншою силою двозаломлення, від монтмо-
рилоніту більшим показником заломлення та чітко сформова-
ними листочками. 

4. Кінцевим продуктом вивітрювання гідрослюд є каолініт або
інколи монтморилоніт. При втраті води перетворюються у слюди. 

Глауконіт (68) 
 K1–x {(Al,Fe)2 [Al1–x Si3+xO10] (OH)2} 

Сингонія моноклінна 
Входить до складу гідрослюд, але має відміни оптичних вла-

стивостей та умов утворення. 
1. Мінерал винятково осадового походження. Поширений в

морських пісках; часто зустрічається в мергелях. 
2–3. Утворює округлі тільця, складені агрегатом субколоїда-

льної розмірності лусок жовтого, синього-, темно-зеленого або 
бурувато-зеленого кольору. Завдяки особливостям будови хара-
ктеризується агрегатною поляризацією (при введеному аналіза-
торі такі тільця не затухають). 

Досить висока сила двозаломлення (ng – np = 0,022 – 0,030) та 
інтенсивне зелене забарвлення обумовлюють майже однаковий 
колір у поляризованому світлі як без аналізатора, так при введе-
ному аналізаторі. Ця властивість є найбільш значною діагности-
чною ознакою глауконітів, яка дозволяє відрізняти його від ін-
ших схожих мінералів – залізистих хлоритів (шамозиту та тю-
рингіту), а також забарвлених слюд. 

4. Глауконіт може заміщувати темноколірні мінерали, а сам
при окисненні заміщується гідроксидами заліза. 
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Група монтморилоніту(69) 

Найпоширенішими мінералами групи є, власно монтмо- 
рилоніт Nax(H2O)4{Al2[AlxSi4–xO10](OH)2} та нонтроніт 
Nax(H2O)4{Fe2[AlxSi4-x O10](OH)2}. 

Сингонія моноклінна 
1. Монтморилоніт утворюється при розкладенні вулканічного

попелу та лав середнього складу переважно в морських умовах. 
Формується також у корах вивітрювання середньокислих виве-
ржених порід. Нонтроніт – характерний вторинний мінерал кір 
вивітрювання серпентинітів. 

2. Характерні деформовані пластинки, луски та волокна,
найчастіше безбарвні у монтморилоніту і жовтуваті, жовто-
зелені оливково-зелені, бурі у нонтроніту. Показники заломлен-
ня зростають від монтморилоніту (менші за канадський бальзам  
nm = 1,510–1,526) до нонтроніту (nm = 1,585–1,632) при майже 
однаковому світлозаломленні (0,014–0,025). 

3. Від гідрослюд монтморилоніт відрізняється погнутими
пластинками, меншими показниками заломлення та подвійного 
світлозаломлення. Від каолініту – більшим подвійним світло-
заломленням. 

4. При процесах метаморфозу перетворюється в змішаноша-
руваті глини та хлорит. 

Гідраргіліт (гібсит) (70) 
Al(OH)3

Сингонія моноклінна 
1. Один з найпоширеніших мінералів бокситів входить також

до складу деяких глин. Зустрічається в продуктах розкладу 
польових шпатів і нефеліну. 

2. В осадових породах зустрічається переважно у вигляді
прихованокристалічних агрегатів, часто інтенсивно забарвле-
них гідроксидами заліза і тому майже не діагностується оптич-
ними методами. За доброї розкристалізації формує шестикутні 
таблички, пластинки або променево-листуваті агрегати, схожі 
на слюди, від яких різниться косим згасанням (c^Np = 21–250) 
(рис. 2.33, а, б). 
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3. Від каолініту відрізняється високим подвійним світлоза-
ломленням (ng–np = 0,021), від мусковіту – косим згасанням, від 
беміту та діаспору – меншим двозаломленням і показником 
заломлення. 

Діаспор (71) 
α-AlО(OH) 

Сингонія ромбічна 
1. Характерний мінерал вторинних кварцитів і бокситів.
2–3. Форма зерен пластинчаста або таблитчаста. Нагадує у 

шліфі силіманіт, ангідрит або мусковіт. Безбарвний, дуже рідко 
ледь коричневий, має високий рельєф і досконалу спайність  
у площині, де лежать Ng і Np, а тому як і в силіманіту в перері-
зах без спайності спостерігається найбільш високе інтерферен-
ційне забарвлення. Завдяки цій особливості, а також високим 
показникам заломлення діаспор досить легко відрізняється від 
мусковіту. Від силіманіту відрізняється значно більшим показ-
ником заломлення (ng–np = 0,048), а також кутом 2VNg = 84–850 

(рис. 2.33, в). У шліфах діаспор іноді нагадує епідот, від якого 
відрізняється відсутністю аномальних кольорів інтерференції та 
спайності в головному перерізі.  

Беміт (72) 
γ-AlО(OH) 

Сингонія ромбічна 
1. Зустрічається в бокситах, а також як гідротермальний мі-

нерал у пустотах пегматитів. 
2–3. Як і інші гідроксиди алюмінію у шліфах часто має ви-

гляд суцільних прихованокристалічних мас, більшою чи мен-
шою мірою забарвлених гідроксидами заліза. При розкристалі-
зації формують пластинчасті або сочевицеподібні кристали, які, 
на відміну від діаспору, мають менші показники заломлення та 
подвійного світлозаломлення. 
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Рис. 2.33. Орієнтація елементів оптичної індикатриси в кристалах:  
а, б – гідраргіліту; в – діаспору; г, д – гетиту; е – шамозиту 
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Гетит (73) 
α-FeО(OH) 

Сингонія ромбічна 
1. Гетит, як і інші гідроксиди заліза, формує суцільні породи.

В інших осадових породах зустрічається у вигляді істотної до-
мішки. Як вторинний мінерал присутній в магматичних і мета-
морфічних породах. 

2. У шліфах густо забарвлений і тому майже непрозорий, але
при введенні лінзи Лазо він просвічується в жовто-бурих тонах. 
Завдяки дуже високому світлозаломленню (ng – np = 0,140 – 0,080) 
та інтенсивній природній забарвленості колір при введеному ана-
лізаторі майже такий самий, як і при виведеному (рис. 2.33, г, д). 
Присутність гідроксидів заліза у породах приводить до їхнього 
забарвлення в бурий, червоно-бурий або жовтий колір. 

3. Гетит дуже схожий з лімонітом, від якого відрізняється
кристалічністю та анізотропністю. Від гематиту відрізняється 
переважно голчастою формою кристалів. 

Лімоніт (74) 
FeО(OH)⋅H2O 

Є сумішшю оксидів і гідроксидів заліза. 
Певно аморфний. 
1. Лімоніт є продуктом розкладу залізовмісних мінералів або

ж формується при осіданні природних вод. Тому лімоніт широ-
ко розповсюджений в зонах вивітрювання рудних жил (залізні 
шляпи) та в болотних залізних рудах. Присутній в інших осадо-
вих породах у вигляді домішок, що надають певне забарвлення 
цим породам. 

2. Аморфний, без спайності утворює суцільні землисті маси,
а також ооліти. У шліфах просвічує жовтим або буруватим ко-
льором, нагадує іржу. Часто забарвлює сусідні мінерали. При 
розкристалізації переходить у гетит. 

3. Від гетиту відрізняється ізотропною будовою.
4. При втраті води спочатку переходить у гідрогетит, гетит, а

потім у магнетит. 
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Манганіт (75) 
γ-MnО(OH) 

Сингонія ромбічна 
1. Поширений переважно в осадових породах, де утворює оо-

літи або суцільні землисті маси, в яких уламки кварцу та польо-
вих шпатів оточені облямівками манганіту. Утворюється також 
в гідротермальних родовищах марганцю. 

2–3. У шліфах майже непрозорий, іноді плеохроює в черво-
но-бурих, бурувато-жовтих тонах. У відбитому світлі сірувато-
білий, чим відрізняється від гетиту. 

4. Легко переходить у піролюзит.

Шамозит (76) 
Fe4 (Fe,Al)2 [(Si,Al)2Si2O10] (OH)8

Сингонія моноклінна 
1. Переважно поширений серед осадових порід, де утворює

суцільні залізні руди землистої та бобової будови чи становить 
цемент пісковиків. 

2. У шліфах має вигляд суцільних мас або оолітів, складений
дрібнолускатими сплутано-волокнистими агрегатами (рис. 2.33, е), 
забарвленими в блідо-зелений чи жовто-зелений колір. Характер-
ним є низька сила двозаломлення, позитивне подовження, біль-
ше чи менше пофарбування гідроксидами заліза. 

3. Може бути сплутаний з глауконітом, але останній не фо-
рмує оолітів, не заміщує кременисті скелети організмів, має 
значно вищу силу двозаломлення. Від тюрингіту відрізняється 
меншою силою двозаломлення, а головне – слабо проявленим 
плеохроїзмом. 

4. При вивітрюванні переходить у гідроксиди заліза.

Тюрингіт (77)  
(Fe,Mg,Al)6(OH)2[AlSi3O10](OH,O)6

Сингонія моноклінна 
1. Поширений серед осадових і слабометаморфізованих оса-

дових порід. 



 133

2–3. У шліфах має вигляд розеток, лусок, а також щільних 
мас. Ооліти не характерні. У добре сформованих лусках поміт-
ний різкий плеохроїзм – від безбарвного по Np до темно-
зеленого по Ng, що вважається діагностичною ознакою його від 
глауконіту та шамозиту. 

4. При вивітрюванні заміщується гідроксидами заліза.

Карбонати (79) 

Найпоширенішими мінералами групи карбонатів є кальцит 
CaCO3 (рис. 2.34, а, б), доломіт CaMg[CO3]2 (рис. 2.34, г). Ме-
нше розповсюджені сидерит FeCO3 (рис. 2.34, г), анкерит 
Ca(Mg,Fe)[CO3]2 (рис. 2.34, в) і магнезит MgCO3 (рис. 2.34, г). 

Сингонія тригональна 
1. Карбонати присутні в породах будь-якого походження.

У магматичних породах кальцит поширений переважно як вто-
ринний мінерал (за винятком карбонатів, де він є породотвір-
ним). У вивержених породах зустрічається переважно як про-
дукт руйнування мінералів, до складу яких входить кальцій. 
У метаморфічних та осадових породах кальцит дуже розповсю-
джений як породотвірний мінерал вапняних порід, мармурів, 
карбонатних кристалічних сланців, скарнів, як цемент уламко-
вих порід. Як домішковий мінерал присутній в осадових і мета-
морфічних породах іншого складу. 

Доломіт утворює самостійні мономінеральні породи, сумісно 
з кальцитом присутній в доломітових мергелях і вапняках, хло-
ритових і талькових сланцях, гіпсах та ангідритах. 

Сидерит зустрічається переважно в підпорядкованій кількості у 
вапняках, залізистих глинистих сланцях і глинах, гідротермальних 
жилах, як вторинний мінерал – в основних вивержених породах. 

Магнезит відокремлюється в деяких хлоритових і талькових 
сланцях, у серпентинітах. 

2. Характерними ознаками породотвірних карбонатів є перш
за все різка псевдоабсорбція в поєднанні з високим інтерферен-
ційним забарвленням. Тому для більшості карбонатів (за винят-
ком сидериту) при обертанні препарату спостерігається виник-
нення то різкої шагрені, то майже повне зникнення останньої, 
що пов'язано з поперемінними збігом з площиною поляризації 
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мікроскопа спочатку Ng, що значно вищий за канадський баль-
зам (no = 1,658 – у кальциту, no = 1,679 – у доломіту, no = 1,700 – 
у магнезиту), а потім близького до канадського бальзаму показ-
ника заломлення Np (відповідно ne = 1,487, ne = 1,502, ne = 1,509). 
У сидериті np – 1,633, ng – 1,875. Від кальциту та сидериту з рос-
том показників заломлення збільшується і сила двозаломлення, 
яка завдяки великій різниці між головними показниками (більше 
0,150) зумовлює інтерференційне забарвлення високих порядків 
білого або сірого кольору з перламутровим відливом. 

Для всіх карбонатів характерна чітка досконала спайність по 
ромбоедру та оптично одновісний, від'ємний за знаком характер. 

Характерні ознаки окремих карбонатів. 
Прихованокристалічний кальцит утворює землисті мікри-

тові маси, мутнуваті у шліфах з жовтуватим або сіруватим відтін-
ком і порівняно рівномірними білястими кольорами інтерферен-
ції. У добре сформованих, найчастіше перекристалізованих крис-
талах кальциту майже завжди спостерігається полісинтетичне 
двійникування, яке у схрещених ніколях має вигляд кількох пере-
хресних систем різнобарвних смуг. Більшість кристалічних каль-
цитів формують у породах зерна неправильної форми.  

Доломіт на відміну від кальциту має схильність навіть у дрі-
бних зернах утворювати більш-менш правильні ромбоедричні 
кристали. У центрі останніх можуть утримуватися мікритові 
включення кальциту або глинисті речовини, що надає кристалам 
зональну будову з мутнуватими центральними та прозорими 
крайовими частинами.  

Магнезит за оптичними властивостями, якщо немає точних 
визначень показників заломлення, майже неможливо відрізнити 
від кальциту та доломіту. Але магнезит ніколи не утворює полі-
синтетичних двійників. 

Сидерит від інших карбонатів легко відрізняється завдяки 
значно більшим показникам заломлення та присутністю в про-
дуктах його руйнування гідроксидів заліза, які майже завжди 
забарвлюють кристали сидериту в жовтуватий чи буруватий ко-
лір. Характерна схильність сидеритів до формування сфероліто-
подібних агрегатів, які у схрещених ніколях спостерігаються у 
вигляді численних чорних інтерференційних хрестів на райдуж-
ному різнобарвному фоні. 
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3. Зважаючи на велику силу двозаломлення, карбонати мож-
на сплутати із сфеном, від якого легко відрізняються наявністю 
різкої псевдоабсорбції, меншою шагренню та одновісністю. 

Від мусковіту, пірофіліту, ангідриту, тальку, що мають деяку 
схожість з карбонатами, у шліфах відрізняються формою зерен, 
значно більшою силою двозаломлення і нарешті одновісністю. 

Найлегше і найточніше карбонати різного складу діагносту-
ються в імерсійних препаратах завдяки великій різниці в показ-
никах No, Ne, які легко знаходяться в будь-якому перерізі. 
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Рис. 2.34. Орієнтація елементів оптичної індикатриси в кристалах:  
а, б – кальциту; в – арагоніту; г – доломіту, сидериту, магнезиту 
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Колофан (78)  
CaO⋅P2O5⋅Ca(CO2,F,Cl,OH)  

Оптичні властивості кристалічних безводних фосфатів (апа-
тит, ксенотим, монацит) наведені вище. 

1. Калофан – аморфний фосфат – становить головну складову
частину осадових фосфоритів. Утворює в них ооліти, конкреції, 
суцільні щільні маси та цемент фосфороносних пісковиків. 

2. У шліфах – безбарвний, або жовтуватий із чіткими позити-
вними рельєфом і шагренню (n = 1,58–1,62), ізотропний або сла-
боанізотропний завдяки внутрішній напрузі. 

3. Зовні схожий на опал, від якого відрізняється позитивним
рельєфом. Від алофану відрізняється наявністю шагрені. 

Гіпс (80) 
CaSO4·2H2O 

Сингонія моноклінна 
1. Становить великі верстви, особливо в асоціації з карбона-

тними породами. Часто асоціює із солями, де формується як 
продукт випаровування соляних озер та естуарій. Утворюється 
також при розпаді сульфідів, зокрема піриту в присутності ва-
пна. У вивержених породах зустрічається дуже рідко як вто-
ринний мінерал. 

2. Характерні кристалічні таблитчасті та призматичні форми,
або ж зернисті агрегати, двійники по (100) стрілчатого виду, одна 
досконала та дві недосконалі спайності, слабкий негативний ре-
льєф (nm = 1,523) двовісний позитивний характер (2V = 580) та 
слабка сила двозаломлення (ng–np = 0,009) (рис. 2.35, а, б). 

3. Від схожих за оптичними властивостями халцедону та ква-
рцу у шліфах відрізняється показником заломлення, меншим за 
канадський бальзам, двовісністю та спайністю; від кислих пла-
гіоклазів і серпентину – асоціацією мінералів. 

4. При нагріванні втрачає воду з утворенням спочатку напів-
гідрату ("штукатурний гіпс"), а потім, при подальшому підви-
щені температури до 165 0С – ангідриту. З утратою води у гіпсів 
зростають сила двозаломлення та показники заломлення. Треба 
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мати на увазі, що частина води може втрачатися навіть при на-
гріванні гіпсів у процесі виготовлення шліфів, і тому в них під-
вищуються показники заломлення та сила двозаломлення з фо-
рмуванням напівгідрату.  

Ангідрит (81) 
CaSO4

Сингонія ромбічна 
1. Поширений в гідротермально змінених та осадових поро-

дах. Серед останніх найчастіше зустрічається у вапняках, доло-
мітах та в покладах кам'яної солі. 

2. В осадових породах найчастіше утворює пластинчасті
кристали. У шліфах безбарвний з досконалою спайністю під 
прямим кутом, з позитивним, добре вираженим рельєфом і 
слабо проявленою шагренню (nm = 1,57), досить високим по-
двійним світлозаломленням (ng–np = 0,044), прямим згасанням і 
позитивним подовженням. Оптично позитивний, двовісний 
(2VNg = 420) (рис. 2.35, в). 

3. Якщо не звертати уваги на присутність майже в кожному
перерізі перехресної спайності, то ангідрит у шліфі може бути 
прийнятий за мусковіт, від якого відрізняється асоціацією міне-
ралів і позитивним оптичним характером. Від доломіту, з яким 
він часто зустрічається сумісно, відрізняється меншим показни-
ком заломлення, меншою силою двозаломлення та відсутністю 
ефекту псевдоабсорбції, від целестину та бариту – значно біль-
шою силою двозаломлення і прямокутною спайністю. 

4. При гідратації легко переходить у гіпс.

Барит (82) 
BaSO4

Сингонія ромбічна 
1. Зустрічається в жилах гідротермального походження, у ва-

пняках, цементі пісковиків, іноді як теригенний матеріал, і тоді 
має вигляд кутастих зерен неправильної форми. У вапняках і 
вапнистих глинах може утворювати конкреції. 
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2. Кристали бариту – це товсті пластини з досконалою спай-
ністю по (001) та (110) з кутом між ними, близьким до 780. 
У шліфах найчастіше безбарвні, але густозабарвлені різновиди 
можуть мати плеохроїзм (по Ng – безбарвний, Nm – темно-
жовтий). Зерна бариту мають добре виражені рельєф і шагрень 
(nm = 1,635–1,638) та білі або світло-сірі кольори інтерферон- 
ції першого порядку (ng–np = 0,012). Двовісний, позитивний  
2VNg = 380 (рис. 2.35, г). 

Целестин (83) 
SrSO4

Сингонія ромбічна 
1. Звичайно зустрічається у вапняках, пісковиках, а також у

жилах і пластах гіпсу та кам'яної солі. 
2–3. Форма зерен у шліфах, спайність і показники заломлен-

ня майже такі, як у бариту. Головними діагностичними відміна-
ми останнього – менша сила двозаломлення (ng–np = 0,009) та 
більший кут оптичних осей (2VNg = 540) (рис. 2.35, д). 

2. Від апатиту, як і барит, відрізняється двовісністю.

Бітуми (84) 

Бітуми становлять природні складні суміші вуглеводнів, а та-
кож їхні неметалічні похідні. 

1. Утворюються при природній дистиляції летких складових
частин нафти. Поширені в пісковиках, алевритах, аргілітах і 
вапняках. 

2. У світлі, яке проходить, рудувато-червоні й схожі на лей-
костен або жовто-охристі, як лімоніт, чи криваво-червоний, як 
гематит. Іноді спостерігається слабка сила двозаломлення. Від 
згаданих мінералів відрізняється, головним чином, меншими 
показниками заломлення (n = 1,570–1,600; до 1,78 – у яскраво-
рудо-червоних бітумів). 



 139

с 380

Np

Ng

Nm

b

а

Np

111

01
0

110

а

Ng

(11
1)

(111)

1280

А

с
Np

а

В

380

520

140

760

1180

1140

б

Np с

Nm
b

Ng
а

001
101

П
.О

.
.

O

100 010 в

Np с

П.О. .O

Nm

b

Ng
а

001

011
102

110
г

Np с

Nm

b

Ng
а

001

122
011

110

10
2

П
.О

.
.

O

д  
Рис. 2.35. Орієнтація елементів оптичної індикатриси в кристалах:  

а, б – гіпсу; в – ангідриту; г – бариту; д – целестину 
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Глава 3 

ÂÈÇÍÀ×ÅÍÍß Ì²ÊÐÎÑÒÐÓÊÒÓÐ  
² Ì²ÊÐÎÒÅÊÑÒÓÐ Ã²ÐÑÜÊÈÕ ÏÎÐ²Ä 

3.1. Значення структур і текстур 
для мікроскопічних досліджень 

Уже при поверхневому погляді на гірські породи помітно, що, 
крім складу, вони різняться між собою внутрішньою будовою, 
яка визначається їхніми структурно-текстурними параметрами, 
що цілком залежать від умов кристалізації розплавів при форму-
ванні магматичних порід, рівнем та умовами перекристалізації 
метаморфічних порід, хімічною агресивністю розчинів і флюїдів 
при утворенні метасоматичних гірських порід, особливостями 
накопичення та перетворення осадка в осадові породи тощо.  

Так, залежно від умов кристалізації магматичні породи різ-
них за глибиною становлення масивів (плутонічні та гіпабісаль-
ні), різних ділянок єдиного масиву (крайові та центральні фації), 
що складені однаковими мінералами, можуть відрізнятися роз-
мірами й формою кристалів. Також за однакового складу й при-
близно однакових форм і розмірів зерен породи можуть різни-
тися характером розташування кристалів (безладне або орієнто-
ване тощо) чи послідовністю їхньої кристалізації. У метаморфі-
чних породах, складених однаковими мінералами, при різних 
динамічних напруженнях за однакових температур перекриста-
лізації формуються зерна різної форми. В осадових породах при 
однаковому складі компонентів, але за різної гідро- або аероди-
наміки середовища при осадконакопиченні змінюються не тіль-
ки гранулометрія і тип цементації, але й взагалі номенклатура 
породи тощо. За характером заміщення мінералів можна судити 
про інтенсивність, напрямок еволюції й режим вторинних (на-
кладених) змін. Тобто в усіх елементах будови гірської породи 
можна вилучити інформацію про її генезис і процеси її перетво-
рення в земній корі. 
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Тому при петрографічних дослідженнях, крім визначення мі-
нерального складу, значна увага дослідниками приділяється та-
кож розміру та взаємовідношенню між собою зерен мінералів, 
що формують породу, оскільки в цих параметрах закладена ва-
жлива інформація про походження складових гірських порід, 
умови накопичення їх і перетворення в умовах верхньої частини 
земної кори за весь час існування гірської породи з моменту 
кристалізації формування або до переходу в метаморфічну, або 
руйнування в зоні гіпергенезу.  

Для більш конкретного і детального опису означених елемен-
тів на первинному етапі опису породи доцільно розділяти власти-
вості порід, пов'язані з розміром і співвідношенням зерен породи 
між собою, та об'ємно-просторовим розташуванням складових 
породи. При остаточній інтерпретації цих особливостей можна 
використовувати й більш широке, об'єднувальне поняття – будова 
породи. Традиційно вважається, що особливості будови гірської 
породи, які зумовлені абсолютними й відносними розмірами, фо-
рмою й співвідношенням мінералів і формоутворювальних компо-
нентів між собою, а також з вулканічним склом (в ефузивних 
породах, якщо воно є), визначається терміном структура (в анг-
ломовній петрологічній літературі – texture).  
А от параметри будови породи, які характеризують взаєм-

не розташування її складових (мінералів, мінеральних агрега-
тів або інших компонентів) та спосіб заповнення ними прос-
тору, називають текстурою (в англомовній петрологічній лі-
тературі – structure).  

Узагальнювальні структурно-текстурні ознаки порід об'єд-
нуються терміном будова породи (fabric), в якому закарбована 
історія існування породи від часу утворення до перетворення й 
руйнування. Опис будови гірської породи складається з визна-
чення залежності морфології та внутрішньої будови породи від 
генезису, а також із генетичної інтерпретації структур і текстур 
зразків, що вивчаються.  

При описі структур можливий як морфологічний (формально 
геометричний), так і генетично-морфологічний (структурогенети-
чний) підхід. Мета останнього – знайти генетичний сенс у морфо-
логічних (геометричних) елементах структури у зв'язку зі складом, 
походженням і перетворенням породи. В усіх типах мінеральних 
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агрегатів, у тому числі в гірських породах, виокремлюються етапи 
й стадії формування, які фіксуються як у мінеральному складі, так 
і в структурі. Відповідно до цих етапів визначаються первинні 
структури, що виникли в процесі формування породи, реліктові, 
які успадковані від гірських порід, що раніше існували, та вторин-
ні, котрі виникали в процесі їхнього подальшого перетворення під 
дією як ендогенних, так і екзогенних факторів.  

Співвідношення структур різних етапів може бути різним. То-
му виявлення первинної структури методом послідовного "знят-
тя" більш пізніх змін (ретроградний моніторинг) є найважливі-
шим завданням структурогенетичного (петрографічного за мето-
дикою) аналізу, а також підставою для визначення первинного 
мінерального, а іноді й хімічного складу гірської породи. Напри-
клад, навіть у разі суттєвої серпентинізації породу можна назвати 
гарцбургітом або дунітом, якщо в ній збереглася реліктова струк-
тура у вигляді псевдоморфозів серпентину по енстатиту в гарцбу-
ргітах або по олівіну в дунітах. Номенклатура таких порід форму-
ється додаванням прислівника серпентинізований, наприклад, 
серпентинізований дуніт, серпентинізований гарцбургіт. Додат-
ково, виявивши в породах присутність декількох нерівноважних 
мінеральних парагенезисів (реліктовий олівін+піроксен, серпен-
тин+магнетит, а також тальк+карбонат) з послідовним заміщен-
ням один одного та накладання на реліктову панідіоморфнозер-
нисту структуру петельчастої, що формує серпентин, а також  
агрегативної тонколепідобластової структури агрегатів тальку  
з карбонатом, можна припустити наявність: 1) магматичного ета-
пу кристалізації, 2) етапу автометаморфічного перетворення  
дунітів (перидотитів) у серпентиніти та 3) гідротермально-
метасоматичного етапу із заміщенням серпентину тальком. За 
наявності площин міжзернового сковзання, тріщин, блокування 
тощо можна припустити характер тектонічного режиму та інтен-
сивності деформацій при перетворенні первинно-магматичних 
порід у тектонічно-активній зоні дроблення з елементами пере-
міщення в режимі розтягнення чи стиснення. 
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3.2. Первинні мікроструктури  
та мікротекстури магматичних порід 

 
Структури магматичних гірських порід визначаються за сту-

пенем кристалічності й відносною кількістю вулканічного скла, 
абсолютним і відносним розмірами зерен мінералів, їхньою фор-
мою (кристалічним виглядом), ступенем ідіоморфізму, наявністю 
елементів розпаду твердих розчинів і за співвідношенням з інши-
ми складовими породи, що контактують між собою.  

Серед первинних кристалічно-зернистих структур у магма-
тичних породах можна виокремити два головні типи: евмагма-
тичний, який виникає внаслідок кристалізації мінералів без їх-
нього просторового переміщення, та кумулятивний, що утворю-
ється нагромадженням кристалічних зерен під впливом сили 
тяжіння у зв'язку з різницею густин розплаву і твердих фаз, або 
за рахунок конвекції розплаву із сортуванням кристалів за їхні-
ми розміром і густиною. Здебільшого кумуляти збагачені, або 
цілком складені фемічними (як найважчими) мінералами – олі-
віном, піроксеном, іноді титаномагнетитом, хромітом. Структу-
ри й особливо текстури кумулятів відображають умови їхнього 
утворення і нагадують відклади механічних осадків у водних 
басейнах. Тому особливо типовими для них є шарувато-
смугасті, псевдостратифіковані текстури, нерідко ритмічні й 
асиметричні у вертикальному перерізі через осідання найважчих 
частинок унизу кожного ритму. У проміжках між кристалами з 
власною (ідіоморфною) формою, що осіли під впливом сили 
тяжіння, може залишатися частина розплаву, яка продовжує 
кристалізуватися за звичайними законами евтектики, перитек-
тики, безперервної реакційної взаємодії.  

 
 

3.2.1. Мікроструктури за ступенем кристалічності 
 
Ступінь кристалічності або ступінь розкристалізованості си-

лікатної породи (рудні й карбонатитові розплави зовсім не утво-
рюють скла) показує відносне співвідношення між кристаліч-
ною фазою та вулканічним склом. Як і ступінь однорідності по-
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рід, вона визначається насамперед швидкістю кристалізації маг-
матичного розплаву, що, у свою чергу, залежатиме від складу 
магми, глибини застигання, насиченості леткими компонентами 
та їхнім складом, температурного інтервалу кристалізації та ін-
ших факторів. Так, магматичні розплави, що повільно кристалі-
зуються в земній корі, завжди утворюють повнокристалічні яс-
нозернисті структури, властиві глибинним інтрузивним тілам. 
За швидкої кристалізації з тих самих розплавів в умовах денної 
поверхні утворюються магматичні породи тонкозернистої або 
навіть склуватої будови.  

Підвищений вміст летких компонентів знижує температуру 
кристалізації розплаву і водночас розширює температурний ін-
тервал його кристалізації. У свою чергу, чим ширший цей інте-
рвал, тим тривалішою є кристалізація і як результат – більший 
розмір зерен у породі. Утрата летких компонентів, особливо в 
разі виливання магматичного розплаву на денну поверхню, 
спричиняє, з одного боку, підвищення температури кристаліза-
ції, а з іншого – прискорення процесу застигання. Утворена з 
розплаву ефузивна порода поряд з першими великими криста-
лами (фенокристалами або мегакристалами), які кристалізува-
лися протягом тривалого часу на глибині, може містити менші 
за розміром кристалики "цементувальної" маси, що кристалізу-
ються після відщеплення від магми летких компонентів, а та-
кож вулканічне скло.  

За ступенем кристалічності розрізняють три головні групи 
структур: 

 склуваті, що цілком складені вулканічним склом або міс-
тять невелику (як правило, не більше 10 %) кількість мікролітів і 
кристалітів, які виникають із переохолодженого розплаву; 

 неповнокристалічні та неповносклуваті, що поряд із кри-
сталами мінералів містять також вулканічне скло; 

 повнокристалічні, в яких вулканічного скла немає.  
Склувата структура характерна для вулканічних порід і 

меншою мірою – для субвулканічних, в яких вона визначає бу-
дову всієї маси породи загалом в афірових породах, або тільки 
основної тканини в порфірових породах. До склуватих структур 
(англ. – vitrus textur, нім. – gläsige Struktur, фр. – struktur vitreuse) 
належать структури вулканічних порід, що складаються голов-
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ним чином з аморфної склуватої маси, яка не впливає на поля-
ризоване світло. Синоніми – гіалінова (від грец. гіалос – скло), 
вітрофірова (від лат. vitrum – скло, використовується для озна-
чення склуватої основної маси порфірових ефузивних порід), 
гологіалінова та головітрофірова (від грец. голос – увесь, від- 
повідно порода та основна маса породи повністю склуваті)  
(рис. 3.1). Скло виникає в результаті застигання магматичного 
розплаву внаслідок швидкого охолодження й утрати летких 
компонентів, наприклад при швидкому переміщенні розплаву на 
поверхню землі під час вулканічних вивержень.  

 

 а  
 

  б  
 

Рис. 3.1. Гіалінова структура:  
а – базальту; б – перлітового ріоліту (без аналізатора) 
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Як свідчить практика, велика частина ефузивних порід може 
містити у вулканічному склі ту чи іншу кількість мікролітів і 
кристалітів. Мікроліти або мікрокристали найчастіше представ-
лені піроксенами, олівінами, польовим шпатом, у лужних поро-
дах – нефеліном і мелілітом. Також у вулканічному склі вияв-
ляють кристаліти, що є утвореннями, перехідними від аморф-
ної речовини до кристалічної, і їхній склад визначити неможли-
во. Співвідношення ж мікролітів і вулканічного скла в масі по-
рід віддзеркалює ступінь переохолодження розплавів і швид-
кість пониження температури.  

У вулканічних породах залежно від співвідношення вулкані-
чного скла і мікролітів, а також складу мікролітів виокремлю-
ються декілька структур.  

Це власне неповносклувата (англ. – hypohyaline texture) з 
перевагою скла над кристалічною фазою (син. – гіпогіалінова) 
(рис. 3.2, а) та неповнокристалічна структура (англ. – 
hypocrystalline texture) з переважанням кристалічної фази над 
склом (син. – гіпокристалічна) (рис. 3.2, б). При приблизно рів-
них кількостях мікрокристалів і скла 50 ± 12,5 % (із співвідно-
шенням 5:3, але не більше 3:5) деякими петрографами застосо-
вується поняття гіалокристалічної (англ. – hyalocrystalline 
texture) структури. Для неї характерне безладне розташування 
мікролітів, які ніколи не контактують між собою і відокремлю-
ються склом. Різновидом її є гіалопілітова (англ. – hyalopilitic 
texture від pilos – волок) структура, яка формує волок голчастих 
мікролітів, просякнутих склом (син. андезитова) (рис. 3.2, д).  

Серед неповносклуватих структур, в яких порода формується з 
каркасу різноорієнтованих лейст плагіоклазу, що контактують 
(перетинаються) між собою і в інтерстиціях, між якими є тільки 
скло без мікролітів інших мінералів, структура називається інте-
рсертальною (англ. – intersertale textur), або гіалофітовою (нім. – 
hyalophitische Struktur) (рис. 3.2, є). За наявності у склі в кутастих 
інтерстиціях між лейстами плагіоклазу мікролітів піроксену, ден-
дритів плагіоклазу та магнетиту використовується означення то-
леїтова структура (англ. – tholeitic texture) (рис. 3.2, в).  
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Рис. 3.2. Структури ефузивних порід:  
а – неповно склувата (аналізатор введено); б – неповно кристалічна 

(аналізатор введено); в – толеїтова (аналізатор введено); г – спілітова 
(аналізатор введено); д – гіалопілітова базальту (аналізатор введено); 
е – пілотакситова андезиту (без аналізатора); є – інтерсертальна  

базальту (аналізатор введено); ж – сферолітова ріоліту (аналізатор  
введено); з – варіолітові базальту (без аналізатора) и – фельзитова  
ріодациту (аналізатор введено); і – трахітова трахіту (аналізатор  

введено) к – фонолітова фоноліту (аналізатор введено) 
 
Спілітова структура (англ. – spilitic texture) – структура афі-

рових та олігофірових основних вулканічних порід (сплітів), в 
якій основна маса породи складається з невпорядковано розта-
шованих довгих тонких лейст плагіоклазу, проміжки між якими 
заповнені дрібним агрегатом первинних і вторинних мінералів – 
хлоритом, лейкоксеном, рудними мінералами (рис. 3.2, г). Від 
інтерсертальної структури відрізняється більшою кількістю 
скла, що заміщено вторинними мінералами. 
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Для означення структури основної маси андезитів і порфіри-
тів з повстю субпаралельних лейст плагіоклазу у сукупності з 
піроксеном і магнетитом використовується термін пілотакси-
това структура (англ. – pilitik texture) (рис. 3.2, е). Головною 
ознакою її є одночасна кристалічність і флюїдальність. Масою, 
що склеює плагіоклазовий волок, може бути скло. Гіалопілітова 
та пілотакситова структури найпоширеніші у вулканітах серед-
ньоосновного складу.  

За будовою та зовнішнім виглядом пілотакситова структура 
андезитів паралелізується з трахітовою структурою (англ. – 
trachytic texture) основної маси порфірових порід (трахітів і тра-
хіандезитів), що складаються із субпаралельних великих приз-
матичних мікролітів лужного польового шпату, між якими не-
має чи мало склуватого базису (рис. 3.2, і). Утворюються ці 
структури за рахунок однонаправленого переміщення розплаву з 
явищем переорієнтації в цьому напрямку утворених на глибині 
лейст і мікропризм (мікробрусків) польових шпатів. 

У певній частині ефузивних порід відсутнє (або майже повні-
стю відсутнє) вулканічне скло за рахунок його девітрифікації 
(розсклування) із перетворенням в агрегат кристалітів і мікролі-
тів. Хоч вони формально є вже повнокристалічними порода-
ми, їхні структури характеризуються перехідними параметрами 
від неповносклуватих до приховано(крипто)кристалічних і на-
віть мікрокристалічних.  

До таких прихованокристалічних і мікрокристалічних нале-
жать структури афірових ефузивних та основної маси порфіро-
вих порід з розміром зерен менше 0,1 мм: сферолітова, варіолі-
това, фельзитова, ортофірова, трахітова, фонолітова та деякі ін-
ші структури, які поширені переважно в кислих, сублужних і 
лужних вулканітах.  
Сферолітова структура (англ. – spherulitic texture) кислих ву-

лканічних порід або їхньої основної маси (рис. 3.2, ж) характе-
ризується значним вмістом сферолітів діаметром 0,1–0,8 мм (мі-
кросферолітова – < 0,1 мм). Сфероліти складені, як правило, 
сферичними радіально-волокнистими агрегатами калієвих 
польових шпатів, або їхніми фрагментами, просякнутими склом 
чи халцедоном, або власне кварцом (псевдосферолітова). У разі 
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введення аналізатора в незмінених сферолітах спостерігається 
хрестопідбне згасання агрегату. Формуються вони при засти-
ганні пересичених в'язких розплавів з одночасною кристалізаці-
єю навколо багатьох центрів, або є результатом девітрифікації.  

Дуже схожа зі сферолітовою, проте поширена серед основ-
них вулканітів, варіолітова структура (англ. – variolitic texture) 
(рис. 3.2, з). Варіоліти на відміну від сферолітів формуються ра-
діально-променистими, або тонкогіллястими (дендритоподібни-
ми) волокнами лише плагіоклазу чи плагіоклазу з авгітом.  
Фельзитова структура (англ. – felsitic texture) (рис. 3.2, и) 

найпоширеніша в кислих ефузивах і характеризується субмік-
роскопічними, переважно ізометричними зернами чи волокон-
цями польових шпатів і кварцу, що в разі введення аналізатора 
дає ефект точкової або віялоподібної поляризації, пов'язаної з 
перетворенням фельзитової маси в мікросферолітову та мікрог-
ранофірову. Фельзитова структура виникає внаслідок швидкої 
розкристалізації кислого розплаву або девітрифікації кислого 
вулканічного скла.  
Ортофірова структура (англ. – orthophyric texture) властива 

основній масі деяких порфірових, суттєво польовошпатових по-
рід (ортофірів, трахітів, порфірів, порфіритів). Характеризується 
ізометричними, короткопрямокутними та квадратними розріза-
ми мікролітів лужних польових шпатів (калієвого польового 
шпату) у кварцовому або склуватому базисі. 
Фонолітова структура (англ. – phonolitic texture) (рис. 3.2, к) 

спостерігається в лужних ефузивах (нефелінітах і фонолітах), 
основна маса в яких складена короткопризматичними мікролі-
тами нефеліну (лейциту, нозеану). У шліфах вони характеризу-
ються зрізами короткопрямокутної або шестигранної форми. 

 
 

3.2.2. Повнокристалічні мікроструктури  
за абсолютним розміром зерен мінералів 

 
Повнокристалічні структури (англ. – holocrystalline texture) 

жильних та інтрузивних порід характеризуються відсутністю 
скла чи іншої аморфної, нерозкристалізованої речовини. За роз-
міром зерен їх поділяють на: 
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мікро- або тонкокристалічні (0,01–0,2 мм), що складають-
ся з мікроскопічних кристалів, які чітко розрізняються тільки 
під мікроскопом;  

яснокристалічні, в яких окремі зерна розпізнаються
неозброєним оком (> 0,2 мм).

Яснокристалічні породи за абсолютним розміром зерен мі-
нералів поділяють на: дрібнокристалічні – 0,2–1 мм, середньок-
ристалічні – 1–5 мм, крупнокристалічні – 5–15 мм, гігантокри-
сталічні –> 15 мм.  

Як правило, спостерігається пряма залежність абсолютного 
розміру зерен мінералів у породі від терміну кристалізації міне-
ралів з розплаву та від ступеня насиченості магми леткими ком-
понентами. Чим довше відбувається процес кристалізації, тим 
крупніші за розміром кристали породотвірних мінералів. Цьому 
активно сприяє насиченість розплаву флюїдами. При станов-
ленні інтрузивного тіла уповільненню кристалізації магматич-
ного розплаву також сприяє віддаленість ділянок кристалізації 
від контактної зони (тобто швидкість відтоку тепла у вмісні по-
роди). Так, зоні закалювання (контактовій зоні) інтрузій прита-
манні тонко- та дрібнозернисті структури, які вглиб інтрузії по-
ступово змінюються на дрібно- середньо- та крупнокристалічні, 
а у випадках накопичення летких компонентів у залишкових 
розплавах – до гігантокристалічних структур. При швидкій 
втраті тепла магмою, що інтрудує по дрібних каналах і тріщи-
нах, у жильних породах, неках, апофізах, дайках утворюються 
також тонко- та дрібнокристалічні структури переохолодження.  

Наприклад, найпоширенішими для жильних основних порід є 
долеритова (англ. – doleritic texture), офітова (англ. – ophitic 
texture) та діабазова (англ. – diabasic texture) структури. У до-
леритовій структурі між брускоподібними зернами плагіоклазу, 
що часто перетинаються і створюють каркас, заключено по де-
кілька зерен піроксену та олівіну, а плагіоклаз у породі кількіс-
но переважає над піроксеном. Мікрокристалічний різновид до-
леритової структури, або інтерсертальної структури без скла, 
має назву мікродолеритової (англ. – microdoleritic texture). 

За загальної подібності із попередньою в офітовій структурі 
авгіт переважає над плагіоклазом при збереженні загальної будо-
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ви породи. Кожний замкнений інтерстиційний проміжок між зер-
нами плагіоклазу або група із декількох суміжних проміжків ви-
повнені в основному одним кристалом піроксену. При значному 
кількісному переважанні піроксену вона переходить у пойкілоо-
фітову структуру. Мікрокристалічний різновид офітової струк-
тури отримав назву мікроофітової (англ. – microophitic texture).  

Діабазова структура, що притаманна жильним породам – діа-
базам, подібна офітовій, тому багатьма петрографами використо-
вується як синонім останньої. Проте означення діабазової струк-
тури бажано застосовувати у випадку рівного вмісту плагіоклазу 
й піроксену при однаковому розмірі зерен цих мінералів.  

Для жил і дайок середніх і кислих порід притаманні: мікроді-
оритова, мікрогранітова, мікропегматитова, мікрографічна 
структури, які відрізняються від аналогічних глибинних струк-
тур тільки розміром зерен. 

Гіпабісальним інтрузивним породам притаманні дрібно- та 
середньокристалічні структури, глибинним (плутонічним) – 
крупнокристалічні.  

За відносним розміром мінеральних зерен, які становлять 
породи, виокремлюють рівномірно- (рис. 3.3, а) і нерівномірно-
зернисті (рис. 3.3, б). Рідко буває, щоб у породі всі породотвірні 
мінерали мали однаковий розмір зерен. Тому, визначаючи стру-
ктури за відносним розміром, треба брати до уваги розмір зерен 
будь-якого мінералу, що переважає. Якщо розмір зерен перева-
жних мінералів приблизно однаковий і вкладається в одну гра-
нулометричну фракцію, то структура належить до рівномірнозе-
рнистої. За неоднакового розміру зерен структуру вважають 
нерівномірнозернистою.  
Порфіроподібна (рис. 3.3, в) і порфірова (рис. 3.3, г) структу-

ри – це в певному розумінні різко виражені нерівномірнозернис-
ті структури, в яких великі кристали (вкрапленики, фенокриста-
ли або порфірові виділення) занурені в мінеральний агрегат ос-
новної маси меншої розмірності.  

Наприклад, у магмі, яка почала кристалізуватися в глибин-
ному осередку, утворюються інтрателуричні кристали олівіну, 
ромбічного піроксену та плагіоклазу. Після підіймання магми 
каналом вулкану й виливання її на поверхню лава, що швидко 
застигає, уже містить ці кристали. Порода, що утворюється, на-
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буває різко вираженої порфірової структури. Тобто в основній 
масі ефузиву, складеної склом із більшою чи меншою кількістю 
мікролітів, спостерігаються вкрапленики плагіоклазу, піроксену 
та олівіну глибинної кристалізації. Крім інтрателуричних вкрап-
леників, порфірові виділення можуть виникнути у проміжних 
камерах, а також безпосередньо і в камері застигання (за більш 
ранньої кристалізації надевтектоїдного мінералу). Такі вкрапле-
ники, що ростуть у камері застигання інтрузиву, не мають ознак 
корозії й характеризуються низьким ступенем ідіоморфізму. 
Крім того, на відміну від інтрателуричних вкраплеників прибли-
зно однакового розміру пізні (внутрішньокамерні) порфірові 
утворення характеризуються різноманітністю розмірів, що нері-
дко приводить до появи серіально-порфірових структур. 

 

а б 

в г 
 

Рис. 3.3. Структури магматичних порід за відносним розміром:  
а – рівномірнозерниста аплітова граніт-апліту;  

б – нерівномірнозерниста граніту; в – порфіроподібна граніту;  
г – порфірова ортофіру (аналізатор введено) 
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Поряд із власне порфіровими вкраплениками в магматичних 
породах часто трапляються ксенокристали, які зазвичай предста-
влені мінералами як магматичного, так і осадового або метамор-
фічного походження. Ксеногенна природа немагматогенних ксе-
ногенних мінералів розпізнається досить добре завдяки різкій ві-
дмінності цих мінералів від магматичних. Щодо ксеногенних мі-
нералів більш раннього магматогенного походження, то визначи-
ти їхню природу досить складно. Водночас як і ксеногенні крис-
тали інших генетичних типів вони відрізняються від власних мі-
нералів-вкраплеників складом, будовою, часто розміром і нарешті 
ознаками оплавлення або реакційної взаємодії з магматичними 
мінералами чи із цементувальною основною масою. 

У магматичних породах після загальної кристалізації в ре-
зультаті метасоматичних і метаморфічних процесів можуть 
утворюватися також і порфіробласти. До них належать, напри-
клад, значні виділення мікрокліну або гранату в деяких граніто-
їдах. Вони містять включення інших мінералів – кварцу, плагіо-
клазу, мікрокліну, які виділилися раніше під час кристалізації 
магматичного розплаву. 

Порфіроподібна й порфірова структури різняться співвідно-
шенням розмірів вкраплеників та основної маси. У порфіроподі-
бній структурі основна маса може бути дрібно-, середньо- і кру-
пнозернистою, а розміри вкраплеників порфірових виділень пе-
ревищують розміри зерен основної маси в кілька разів. У порфі-
ровій структурі основна маса зазвичай дрібно- і тонкозерниста, 
крипто- або неповнокристалічна, а розмір вкраплеників переви-
щує розміри зерен основної маси в десятки разів і більше. Стру-
ктуру породи, в якій вкрапленики утворюють скупчення, нази-
вають гломеропорфіровою (лат. glomero – збираю в купу).  

3.2.3. Мікроструктури за формою 
і ступенем ідіоморфізму зерен мінералів 

Найінформативнішим елементом структури магматичних по-
рід є форма зерен мінералів. Розрізняють ізометричні зерна, од-
наково розвинені в усіх трьох напрямках, таблитчасті й пласти-
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нчасті, розвинені у двох напрямках, і призматичні, голчасті та 
волокнисті, витягнуті в одному напрямку. 

Мінерали у шліфах можна спостерігати лише у двовимірних 
перерізах. Це створює значні труднощі, оскільки різні просто-
рові фігури можуть дати в плоских перерізах одні й ті самі фо-
рми. Так, чотирикутні перерізи властиві кубу, октаедру, гекса-
гональній, тетрагональній і тригональній призмі та іншим прос-
торовим фігурам; витягнуті прямокутні форми утворюються як 
поздовжніми перерізами призм, так і поперечними перерізами 
табличок і пластин. Навпаки, однакові просторові фігури зале-
жно від напрямку перерізу утворюють плоскі перерізи різної 
форми. Так, кубічні зерна у шліфах можуть бути представлені 
трикутниками, ромбами, квадратами та прямокутниками (у пе-
рерізах уздовж ребер). 

До того один і той самий мінерал залежно від умов утворення 
може мати різну форму кристалів. Наприклад, щодо найпошире-
нішого мінералу магматичних порід – плагіоклазу, то зі зростан-
ням швидкості застигання розплаву його габітус змінюється від 
ізометричного товстотаблитчастого до тонкотаблитчастого (май-
же пластинчастого) та лейстового (плоскоподовженого, бруско-
подібного) за незмінного складу розплаву. Так, у глибинних (ін-
трузивних) породах основного складу (габро) кристалізуються 
коротко- та товстотаблитчасті або ізометричні зерна, а в гіпабіса-
льних і жильних аналогах габро – долеритах (трапові інтрузії) – 
витягнуті брускоподібні таблички, які в базальтових лавах, що 
вилилися на поверхню, представлені або вузькопластинчастими 
мікрокристаликами, або голкоподібними мікролітами. В олівіну 
також виявлено чітку залежність форм виділення від температури 
кристалізації та ступеня переохолодження розплаву (рис. 3.4). За 
температур 1200–1250 °С олівіни кристалізуються у вигляді су-
цільних ізометричних зерен. Зі зниженням температури кристалі-
зації та підвищенням ступеня переохолодження послідовно фік-
суються: видовжені кристали, іноді з невеликими порожнинами 
всередині (1170 °С), тонкостінні часто незамкнені футляроподібні 
довгопризматичні кристали (1100 °С), лейстоподібні виділення 
(1050 °С), скелетні та дендритові кристали (1000–900 °С).  
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Рис. 3.4. Форми виділення кристалів олівіну в базальтах: 
а – ізометричні; б – видовжені; в – футляроподібні або скелетні 

 
Скелетні форми є кістяком кристалів, що виникли унаслідок 

того, що з різних причин речовина заповнює не весь об'єм багато-
гранника, а лише деякі його частини. У магматичних породах це 
зазвичай скелетні кристали, які представлені футляром зовнішніх 
граней, тоді як середина заповнена або вулканічним склом (у ла-
вах), або іншим мінералом (в інтрузивах). Такі утворення нази-
вають також футляроподібними, або "фаршированими" криста-
лами. Механізм виникнення таких форм полягає в дуже нерівно-
мірному надходженні матеріалу до різних частин кристала, що 
росте. В ефузивних утвореннях або в апікальних частинах інтру-
зивних камер, що дуже швидко охолоджуються, через в'язкість 
напівзастиглого розплаву ростуть лише зовнішні частини криста-
ла. У кінцевому результаті спостерігаються вкрапленики олівіну, 
амфіболу, плагіоклазу із заглибленнями (футлярами) на торцях, 
заповненими склом або включеннями скла всередині кристалів. 
Зовнішня скелетна форма виникає через недостатнє постачання 
речовини до внутрішніх частин кристалів унаслідок автометасо-
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матизму. Такі метасоматичні футлярні кристали (метакристали) 
поширені в пегматитах (апатит, ортит, турмалін, берил і багато 
інших мінералів) і гранітах (апатит, флюорит, набагато рідше – 
породотвірні мінерали). Специфічні за морфологією скелетні 
кристали, що зростаються в деревоподібної чи гіллястої форми 
агрегати, називають дендритами. Вони формуються при кристалі-
зації з розщепленням граней, ребер або вершин за певними зако-
нами. Приклад дендритів – кристали льоду в морозяних візерун-
ках на шибках. У гірських породах дендрити спостерігаються в 
лавах (кристаліти й деякі типи сферолітів). 

Залежно від ступеня досконалості огранювання кристалів їх 
поділяють на ідіо- та ксеноморфні. В ідіоморфних кристалах об-
меження зерен є такими, що притаманні для даної речовини в разі 
її кристалізації у вільному просторі, у ксеноморфних зерна не 
мають власних граней, а їхня форма визначається формою прос-
тору, що залишився після кристалізації раніше утворених мінера-
лів. Поряд з ідіо- та ксеноморфними мінеральними утвореннями 
виокремлюють гіпідіоморфні. Це такі кристали, які частково об-
межені власними гранями, а частково гранями сусідніх зерен.  

Для з'ясування генезису магматичної породи петрографи по-
винні звертати увагу і на послідовність кристалізації мінералів з 
розплаву. Одним із критеріїв цієї послідовності є ступінь ідіо-
морфізму мінералів, який, за Г. Розенбушем, змінюється від 
найбільш ідіоморфних – ранніх, до найбільш ксеноморфних – 
пізніх. Однак є винятки з цього правила, оскільки ідіоморфізм 
мінералів залежить також від умов росту і кристалізаційної зда-
тності кристалів. Крім того, можлива зміна форми зерен мінера-
лу вже після кристалізації його з розплаву під впливом постмаг-
матичних процесів (автометаморфізм, автометасоматоз, діафто-
рез тощо). Тому, визначаючи послідовність кристалізації міне-
ралів, крім ідіоморфізму, слід зважати на характер взаємозв'яз-
ків мінералів у породі:  

 наявність включень (мінерали, які мають включення іншо-
го мінералу, відносно останнього є пізнішими, якщо порода не 
зазнала вторинної перекристалізації); 

 наявність заміщення (замінний мінерал завжди пізніший за 
заміщуваний); 

 асоціативність (постійне сусідство двох мінералів свідчить 
про близький час їхнього утворення); 
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 розмір (відносний розмір зерен у неперекристалізованих 
породах свідчить про ранішнє виділення більших кристалів по-
рівняно з дрібнішими); 

 наявність розривів (мінерали, які заповнюють тріщини в 
інших мінералах, утворилися пізніше).  

За переважним ступенем ідіоморфізму зерен, що станов-
лять породу, розрізняють панідіоморфнозернисту, алотріоморф-
нозернисту та гіпідіоморфнозернисту структури.  
Панідіоморфнозерниста (рис. 3.5, а) структура характерна 

породам, в яких більшість мінералів має властиві для себе фор-
ми та близькі до ідіоморфних обриси. Такі структури мають пе-
реважно мономінеральні породи – піроксеніти, дуніти, анорто-
зити, в яких кристалізація всіх мінеральних індивідів відбувала-
ся майже одночасно.  
Алотріоморфнозерниста структура (рис. 3.5, б), навпаки, 

спостерігається в тих породах, де більшість мінералів не має 
власних ідіоморфних обрисів. Різновидами алотріоморфнозер-
нистої структури є аплітова та габрова.  
Гіпідіоморфнозерниста структура типова для порід з різним 

ступенем ідіоморфізму породотвірних мінералів (граніти, діо-
рити тощо).  

Кожна із зазначених груп структур залежно від складу та 
особливостей рисунка має різновиди. Найбільше їх серед гіпіді-
оморфнозернистих структур. Так, у гранітах, в яких кварц най-
більш ксеноморфний, а плагіоклаз ідіоморфніший за калієвий 
польовий шпат, структура визначається як гранітна, або грані-
това (рис. 3.5, в). Коли в породі, що містить значну кількість 
калієвого польового шпату, останній "цементує" ідіоморфні 
кристали плагіоклазу, структуру визначають як монцонітову 
(рис. 3.5, г). За ідіоморфізму нефеліну відносно лужних феміч-
них мінералів виникає агпаїтова структура (рис. 3.5, д). До гіпі-
діоморфних належать також численні пойкілітові структури, що 
характеризуються включеннями одного мінералу в іншому. В 
основних породах, які утворилися внаслідок швидкої кристалі-
зації, часто спостерігається долеритова (офітова) структура 
(рис. 3.5, е), що характеризується хаотичною орієнтацією ідіо-
морфних призматично-пластинчастих зерен плагіоклазу, котрі 
утворюють каркас, із проміжною масою, представленою або 
аломорфним монокристалом, або агрегатом кристалів авгіту. 
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Якщо ідіоморфні плагіоклази цілком або частково включені в 
зерна піроксену, структуру називають пойкілодолеритовою (по-
йкілоофітовою) (рис. 3.5, є). Крім того, в основних та ультраос-
новних породах, багатих на рудні мінерали, поширена сидеро-
нітова структура, яка характеризується ідіоморфізмом силікатів 
відносно рудного мінералу, що цементує їх.  
Аплітова структура (рис. 3.3, а) найчастіше спостерігається в 

аплітах та аплітоподібних гранітах і характеризується неправиль-
ною, ізометричною формою зерен кварцу й польових шпатів.  

Особливістю габрової структури (рис. 3.5, з) є неправильна 
ізометрична або короткопризматична форма плагіоклазів і піро-
ксенів, які одночасно кристалізуються із взаємними затокоподі-
бними проникненнями зерен одного мінералу в інший.  

Нерідко заміна одних структур іншими спостерігається в ме-
жах одного геологічного тіла. Наприклад, габрова структура по-
рід центральних частин інтрузиву в приконтактній зоні перехо-
дить у габро-долеритову та долеритову; офітова (долеритова) 
структура центральної частини базальтового потоку замінюєть-
ся в напрямку контакту інтерсертальною або навіть гіаліновою.  

 
 

3.2.4. Мікроструктури розпаду, проростання  
і зрощення мінералів 

 
Це ще одна досить важлива група структур. Формування їх 

може бути як первинним, так і вторинним. До перших належить 
друзитова, або вінцева, пертитова, антипертитова, пегматитова, 
або графічна, пойкілітова структури, до других – мірмекіти й 
структури розпаду твердих розчинів.  

Під час кристалізації й застигання магматичних порід фізико-
хімічні параметри процесу (тиск, температура, хімічна актив-
ність складових, парціальний тиск летких компонентів) постій-
но, взаємопов'язано й направлено змінюються. Унаслідок цього 
мінерали, які виділилися раніше, іноді стають нестійкими і 
вступають у реакцію з розплавом, заміщуються стійкішими в 
нових умовах мінералами або асоціаціями мінералів. У резуль-
таті часто виникають характерні зростки реакційних мінералів, 
подібні до друзитової (вінцевої) структури.  
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Рис. 3.5. Повнокристалічні магматичні породи. Структури  
за взаємовідношенням мінералів: а – панідіоморфнозерниста  

структура піроксеніту (аналізатор введено); б – алотріоморнозерниста  
габрова структура габронориту (аналізатор введено); в – гіпідіоморфнозерниста 
гранітова структура граніту (аналізатор введено); г – гіпідіоморфнозерниста  

монцонітова структура монцоніту (аналізатор введено); д – агпаїтова структура 
ійоліту (аналізатор введено); е – долеритова структура долериту (аналізатор  
введено); є) долеритова структура долериту з елементами пойкілоофітової  
(аналізатор введено); ж – сидеронітова структура рудного габро (аналізатор  
введено); з – габрова структура (аналізатор введено) и – вінцева структура  
олівінового габро з обростанням олівіну авгіт-ортопіроксеновою облямівкою  

(без аналізатора); і – келіфітова структура олівінового лейкогабро (аналізатор  
введено); к – пертитова структура калієвих польових шпатів гранітів  

(аналізатор введено); л – антипертитова структура олігоклазів гіперстенових  
гранітів (аналізатор введено); м – пегматитова структура (аналізатор введено);  

н – гранофірова (мікропегматитова) структура гранітів (аналізатор  
введено); о – мірмекітова структура (аналізатор введено) 
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Друзитова (англ. – drusitic texture), або вінцева (англ. – 
coronitic texture) структура (рис. 3.5, и) може виникати, напри-
клад, унаслідок процесів взаємодії олівіну з розплавом, у ре-
зультаті чого навколо олівіну або піроксену утворюються реак-
ційні облямівки, які нерідко мають зональну будову. 

Подібна до вінцевої келіфітова структура (англ. – 
kelyphitic texture) у вигляді реакційних оболонок на контакті 
між нерівноважними мінералами може утворюватися внаслідок 
метасоматичної взаємодії породотвірних мінералів у разі зміни 
фізико-хімічних умов (рис. 3.5, і). Наприклад, по лінії контакту 
олівіну з плагіоклазом. При цьому в напрямку від олівіну до 
плагіоклазу спостерігається послідовне заміщення його глино-
земистим ромбічним піроксеном, глиноземистим моноклінним 
піроксеном (обидва іноді із включеннями шпінелі), амфіболом 
і зростками гранату з плагіоклазом або амфіболом. Також пос-
тмагматичні реакційні облямівки, складені біотитом, можуть 
спостерігатися навколо магнетиту вздовж лінії контакту його з 
калієвим польовим шпатом.  

Проростання або зростки мінералів можуть виникнути й уна-
слідок розпаду твердих розчинів або одночасної кристалізації 
кількох мінералів з розплаву. До таких структурних утворень 
належать пертити, антипертити й гранофіри.  
Пертити (рис. 3.5, к) – закономірні вростки альбіту в каліє-

вому польовому шпаті. Їхня форма волокниста, ниткоподібна, 
струмениста, прожилкова або плямиста. Залежно від механізму 
утворення розрізняють пертити розпаду й заміщення. Пертити 
розпаду виникають унаслідок розпаду твердих розчинів каліш-
пату й альбіту, здатних змішуватися між собою за високої тем-
ператури й розпадатися під час охолодження. Тому у високоте-
мпературних ортоклазах і санідинах вулканічних порід, на від-
міну від низькотемпературного мікрокліну плутонічних порід, 
пертити не спостерігаються. Пертити заміщення виникають уна-
слідок заміщення альбітом калієвого польового шпату вже після 
кристалізації останнього. 
Антипертити (рис. 3.5, л) – зростки калішпату з плагіокла-

зом, який виконує роль мінерала-хазяїна. Процес утворення ан-
типертитів називають антипертитизацією.  
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Пегматитова (графічна) та мікропегматитова (мікрогра-
фічна або гранофірова) структури (рис. 3.5, м, н) характеризу-
ються закономірним зрощенням калієвого польового шпату із 
кварцом. Вростки останнього в калішпаті часто мають клинопо-
дібну форму. Пегматитова структура притаманна гранітним пе-
гматитам, тоді як мікропегматитова або гранофірова структури 
можуть спостерігатися в гіпабісальних і жильних гранітах.  
Пойкілітова структура характеризується присутністю в поро-

дах кристалів із численними включеннями інших мінералів, що 
були захоплені в процесі росту. Типовими прикладами пойкіліто-
вих утворень є включення кварцу в кристалах плагіоклазу та мік-
рокліну в гранітоїдах, альбіту – у великих кристалах циркону в 
маріуполітах, плагіоклазу – у зернах моноклінного піроксену в 
деяких габродолеритах, егірину – у нефеліні нефелінових сієнітів.  
Мірмекіти (рис. 3.5, о) – це червоподібні вростки кварцу в 

кислому плагіоклазі. Утворюються в разі заміщення калієвих 
польових шпатів олігоклазом з виділенням надлишкової крем-
некислоти у формі кварцу. Цей процес може відбуватись як на 
пізньо- і постмагматичній стадіях утворення магматичних порід, 
так і під час метасоматичного їхнього перетворення.  

 
 

3.2.5. Мікротекстури 
 
Мікротекстури фіксуються у шліфах порід дрібно-, тонко-, 

криптокристалічної та склуватої структури ефузивного та в де-
яких випадках жильного походження. Макротекстури середньо-, 
крупно- та гігантокристалічних інтрузивних порід не знаходять 
свого відображення в площадці шліфа 2 х 2 см.  

За характером розподілу мінералів у породах мікротекстури 
поділяють на однорідні й неоднорідні. 

За однорідної (масивної) мікротекстури всі мікрозерна по-
родотвірних мінералів розподілені рівномірно, і будь-які ділян-
ки породи є однакові за складом і структурою. До однорідних 
ефузивних мікротекстур належать також пористі, або пухирча-
сті (рис. 3.6, а), що притаманні породам лавових потоків, рідше 
– субвулканічним утворенням, де пори є наслідком присутності 
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у відносно в'язкій лаві пухирців газу. Пори можуть мати оваль-
ну, еліпсоїдальну або трубчасту форму. Поява їх пов'язана з 
процесом відокремлення від магми летких компонентів під час її 
виверження. За формою та орієнтацією видовження пухирців 
можна визначити напрямок переміщення лавового потоку.  

Залежно від кількості пор (пухирців газу) та їхнього розміру 
виокремлюють пухирчасту, пористу й пемзову текстури. Унас-
лідок заповнення пор вторинними мінералами (опалом, халце-
доном, кварцом, карбонатами, цеолітами й т. п.) утворюється 
мигдалекам'яна текстура (рис. 3.6, б). 

Неоднорідна текстура характеризується незакономірною 
зміною забарвлення, складу та (або) структур в об'ємі породи. 
Причини появи цих неоднорідностей різні.  

Вплив на магму, що кристалізується, сили тяжіння, руху розп-
лаву, конвекційних потоків, однобічного тиску та інших факторів 
спричиняє виникнення орієнтованих мікротекстур з упорядко-
ваним розташуванням складових породи. До них належать:  

• лінійноорієнтована (мікротрахітоїдна) текстура 
(рис. 3.2, л) з однаковою орієнтацією деяких елементів, розподі-
лених в об'ємі породи (такими елементами можуть бути витяг-
нуті в одному напрямку гомогенні включення, вкрапленики або 
кристали мінералів в основній масі породи) і можуть розгляда-
тися у ранзі мікроструктур – пілотакситової або трахітової; 

• смугаста (смугасто-шарувата) текстура, яка характери-
зується присутністю смуг (шарів) різного складу й структури (у 
середині смуг – їхні складові елементи – мікроліти, кристаліти, 
сфероліти, мікрошліри тощо можуть не мати однакової орієнта-
ції) (рис. 3.6, г).  

Механізм утворення лінійних і смугастих текстур може бути 
різним. Однією з найголовніших причин їхнього формування 
вважається рух частково розкристалізованого розплаву. Унаслі-
док неоднорідної в'язкості відбувається розшарування розплаву 
з утворенням текстури смугастості. Особливо чітко такі тексту-
ри фіксуються в ефузивних породах, де називаються флюїдаль-
ними ( рис. 3.1, а). Лінійність і смугастість зазвичай відповіда-
ють напрямкам руху розплаву. 
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Рис. 3.6. Мікротекстури магматичних порід:  
а – пухирчаста текстура трахіту (без аналізатора);  

б – мигдалекам'яна текстура базальту (аналізатор введено);  
в – орієнтована мікротекстура (аналізатор введено);  

г – смугасто-шарувата мікротекстура дуніту (без аналізатора) 
 
 
 

3.3. Петрографічний опис  
магматичних порід 

 
Після визначення у шліфі мінералів, їхнього кількісного 

співвідношення та загальних елементів будови гірської породи 
переходять до складання її системного мікроскопічного опису. 

Петрографічні шліфи описуються за повною чи скороченою 
версією, після чого складається узагальнена петрографічна ха-
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рактеристика за декількома шліфами з однієї групи порід. Пов-
ний опис проводиться за опорним шліфом, в якому найяскраві-
ше і повно представлені породотвірні, а також акцесорні міне-
рали описуваної породи. Мінерали, їхнє співвідношення та 
структура породи характеризуються якомога детальніше, при 
цьому дотримується відповідно опрацьована петрографами пос-
лідовність. При вивченні інших схожих шліфів складається ско-
рочений опис, в якому відмічають тільки ті особливості мінера-
льного складу, структури, кристалооптичних характеристик мі-
нералів і вторинних змін, що відсутні в опорному шліфі. Уза-
гальнений мікроскопічний опис гірської породи складається за 
опорним шліфом, включаючи інформацію, отриману за скоро-
ченими описами, і його зміст залежить від мети дослідження.  

Для складання об'єктивної петрографічної характеристики 
породи кількість необхідних для опису шліфів визначається її 
структурно-текстурними особливостями. Так, для характеристи-
ки масивної дрібнозернистої породи достатньо один–два шліфи, 
для середньо- та крупнозернистої – три–п'ять шліфів. Для пор-
фіроподібних і порфірових порід необхідна характеристика де-
кількох шліфів з кожного штуфа. У випадку фоліатних (об'ємно-
площинних) та лінійних текстур бажано скласти описи шліфів, 
що виготовлені перпендикулярно фоліатості вздовж і поперек 
лінійності, а також у площині фоліатості.  

 
Послідовність опису глибинних порід 

Опис породи у шліфі відбувається в розповідній формі у зви-
чній для петрографів послідовності з виділенням означених ру-
брикацій. 

Назва породи (визначається кількісним співвідношенням го-
ловних мінералів). 

Мікротекстура (визначається наявністю площинних і ліній-
них елементів у шліфах). 

Мікроструктура (дається назва однієї головної та доповню-
вальних структур з характеристикою структуроформувальних 
елементів, з описом форм мінералів, їхніх агрегатів і співвідно-
шення між ними). 

Мінеральний склад порід (у послідовності зменшення вміс-
ту перераховуються головні та другорядні мінерали з указівкою 
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їхньої кількості у відсотках відносно площі шліфа. Перерахову-
ються акцесорні мінерали. Надається перелік вторинних мінера-
лів з указівкою їхньої загальної кількості, або кожного мінералу, 
якщо кількість їх становить суттєву частину породи. 

Опис мінералів (надається опис кожного окремого мінера-
льного виду, що виявлений у шліфі – розмір і форма зерен, осо-
бливості взаємовідношення з контактуючими мінералами, 
вплив сусідніх зерен на форму і склад описуваного мінералу, 
оптичні константи мінералу, що визначаються мікроскопічно в 
поляризаційному мікроскопі й наведені в розд. 1, наявність 
включень та елементів заміщення. При описі кожного із вто-
ринних мінералів треба обов'язково вказати, за яким первинним 
мінералом він утворився, характер прояву вторинних процесів 
(об'ємний чи тріщинний), співвідношення з оптичною орієнта-
цією первинного мінералу). 

 
Послідовність опису гіпабісальних  

або жильних порід 
Опис гіпабісальної або жильної породи у шліфі також, як і у 

попередньому випадку, формується в розповідній формі у звич-
ній для петрографів послідовності з виділенням означених ниж-
че рубрикацій. 

Назва породи (визначається складом мінералів вкраплени-
ків, складом і структурою основної маси). 

Мікротекстура (визначається за наявністю площинних і лі-
нійних елементів у шліфах). 

Мікроструктура (визначається наявністю та відсутністю 
вкраплеників, дається назва однієї головної та доповнювальних 
структур основної маси з характеристикою структуроформува-
льних елементів, описом форм мінералів, їхніх агрегатів і спів-
відношення між собою). 

Мінеральний склад вкраплеників (перераховуються міне-
рали вкрапленики з указівкою їхнього вмісту в породі). 

Мінеральний склад основної маси (визначається, яку част-
ку породи становлять мінерали основної маси; перераховуються 
всі головні та другорядні мінерали основної маси в послідовнос-
ті зменшення вмісту з указівкою їхньої загальної площі розпо-
всюдження у відсотках до площі шліфа. Перераховуються акце-
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сорні мінерали. Надається перелік вторинних мінералів з указів-
кою їхньої загальної кількості або кожного мінералу, якщо кіль-
кість їх становить суттєву частину породи). 

Опис мінералів вкраплеників (наводиться в тій же послі-
довності, що і для всіх мінералів, з обов'язковою вказівкою роз-
міру мегакристалів і розподілом їх по породі). 

Опис мінералів основної маси (надається опис окремо для 
кожного мінерального виду, що виявлений у шліфі, – характер 
розподілу по об'єму породи, розмір та форма зерен, особливості 
взаємовідношення з контактуючими мінералами, вплив сусідніх 
зерен на форму і склад описуваного мінералу, оптичні констан-
ти мінералу, що визначаються мікроскопічно в поляризаційному 
мікроскопі (їхній перелік наведено в розд. 1). При описі кожного 
із вторинних мінералів обов'язково вказується, по яких первин-
них мінералах він утворився, характер прояву вторинних проце-
сів (об'ємний чи тріщинний), співвідношення з оптичною орієн-
тацією первинного мінералу) 

 
Послідовність опису ефузивних порід 

Опис породи у шліфі також, як і в попередніх випадках, фор-
мується в розповідній формі у звичній для петрографів послідо-
вності з виділенням означених нижче рубрикацій. 

Назва породи (визначається складом мінералів вкраплеників, 
складом і структурно-текстурними особливостями основної маси). 

Мікротекстура (визначається характером пористості, наявніс-
тю мигдалин, площинних і лінійних елементів будови у шліфах). 

Мікроструктура породи (визначається наявністю та відсут-
ністю вкраплеників) 

Мікроструктура основної маси (визначається ступенем 
кристалічності основної маси, співвідношенням мікролітів з ву-
лканічним склом, з характеристикою структуроформувальних 
елементів, описом розміру і форм окремих мінералів, їхніх агре-
гатів і співвідношення між собою). 

Мінеральний склад вкраплеників (визначається, яку частку 
породи становлять мінерали-вкрапленики загалом, їхній мінера-
льний склад і відсотковий вміст кожного мінерального виду). 

Мінеральний склад основної маси (визначається, яку част-
ку породи становлять мінерали основної маси та вулканічне 
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скло; перераховуються всі головні та другорядні мінерали осно-
вної маси в послідовності зменшення вмісту з указівкою їхньої 
кількості у відсотках відносно загальної площі шліфа. Перера-
ховуються акцесорні мінерали. Надається перелік вторинних 
мінералів з указівкою їхньої загальної кількості або кожного 
мінералу, якщо кількість їх становить суттєву частину породи. 
Обов'язково вказується, по яких мінералах або вулканічному 
склу вони розвиваються). 

Опис мінералів вкраплеників (наводиться в тій же послі-
довності, що й для всіх мінералів, з обов'язковою вказівкою ро-
зміру мегакристалів і розподілом їх по породі) 

Опис мінералів основної маси (надається опис кожного мі-
нерального виду, що виявлений у шліфі, окремо – характер роз-
поділу по об'єму породи, розмір і форма мікролітів, особливості 
взаємовідношення з вулканічним склом, константи мінералів, 
що визначаються мікроскопічно в поляризаційному мікроскопі 
(наведені в розд. 1). Опис вулканічного скла включає в себе ха-
рактер забарвлення і прозорість, знак рельєфу з визначенням 
показника заломлення, а також характер розподілу в породі. При 
описі кожного із вторинних мінералів обов'язково вказується, по 
якому первинному мінералу чи склу він утворився, характер 
прояву вторинних процесів (об'ємний чи тріщинний), визнача-
ється наявність прояву процесів девітрифікації. 

 
 
Запитання для самоконтролю  
1. Що традиційно називають структурою магматичних порід?  
2.  Яке визначення текстури магматичних порід?  
3. За якими ознаками класифікують структури магматичних порід? 
5. Як розчинені флюїди впливають на процес розкристалізації маг-
матичних розплавів? 
6. Які структури виокремлюють співвідношенням вулканічного 
скла і мікролітів? 
7. Для яких порід за глибинністю утворення характерні порфірові, 
а для яких – порфіроподібні структури? 
8. Які структури повнокристалічних порід виокремлюють за абсо-
лютним розміром зерен? 
9. Від чого залежить форма кристалів у породах? 
10. Як поділяються структури за ступенем ідіоморфізму зерен мі-
нералів? 
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11. Які структури найбільше властиві основним, середнім і кислим 
породам? 
12. Які структури проростання й зрощення мінералів ви знаєте? За 
яких умов вони можуть виникати? 
13. За якими ознаками розрізняють текстури ефузивних та глибин-
них порід? 
14. Які текстури плутонічних порід ви знаєте і який їхній вигляд? 
15. Які текстури ефузивних порід вам відомі й як вони виглядають? 
16. Наведіть послідовність петрографічного опису глибинних порід. 
17. Наведіть послідовність опису гіпабісальних та жильних магма-
тичних порід 
18. Наведіть послідовність опису ефузивних порід. 
 
 
 

3.4. Мікроструктури й мікротекстури  
метаморфічних та метасоматичних порід 
 
 

3.4.1. Загальні відомості 
 
Структури метаморфічних порід визначаються за тими особ-

ливостями їхньої будови, що зумовлені розміром, формою та вза-
ємним розташуванням і взаємодією мінералів при перекристалі-
зації у твердому стані. Структури метаморфічних порід відріз-
няються від структур вивержених порід, хоч деякі з них можуть 
мати спільні особливості. Щоб відрізнити структури метаморфіч-
них від зовні схожих з ними вивержених порід Ф. Бекке запропо-
нував об'єднати всі метаморфічні структури терміном бластичні 
(або бластові) й додавати до назв головних метаморфічних стру-
ктур слово бласт (від грец. blastas – паросток).  

Серед структур метаморфічних порід досить чітко виокрем-
люються п'ять генетичних груп, що різняться умовами форму-
вання і знаходять своє віддзеркалення в особливостях будови: 
кристалобластичні, тектонокластичні, тектонобластичні, релік-
тові та метасоматичні.  
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3.4.2. Кристалобластичні мікроструктури порід  
контактового (термального) та регіонального  

(баричнотермального) метаморфізму 
 
Кристалобластичні структури (англ. – crystalloblastic 

textures) спостерігаються в породах регіонального й контактово-
го метаморфізму, в яких мінерали первинних порід зазнали пов-
ної перекристалізації за нових термодинамічних умов. Ці струк-
тури виникають унаслідок процесів перекристалізації порід у 
твердому стані зазвичай з участю гідроксил-іона або інших ле-
тких мінералізаторів. За перекристалізації в умовах загального 
тиску кристали набувають ізометричної форми, а в умовах на-
правленого (стресового) тиску – сплощеної. В останньому випа-
дку кристалізація відбувається за принципом Рікке: кристали 
ростуть у напрямку, перпендикулярному до напрямку прикла-
дання тиску, за рахунок речовини, що вивільнилася під час інте-
нсивного розчинення мінералів у напрямку прикладання тиску. 
Унаслідок цього породи, які виникли під дією стресового тиску, 
мають зерна сплощеної форми.  

До характерних особливостей кристалобластичних структур 
належать як правильні листуваті, таблитчасті, призматичні й ізо-
метричні, так і неправильні, часто затокоподібні, зубчасті форми 
мінералів, також однакова орієнтація лінійно витягнутих криста-
лів, численні включення одних мінералів в інших, розташування 
мінералів у вигляді скупчень. Останнє зумовлено вибірковою пе-
рекристалізацією, властивою початковим стадіям метаморфізму.  

Залежно від розміру кристалів, що становлять метаморфічні 
породи, виокремлюють мікро- (< 0,2 мм), дрібно- (0,2–1,0 мм), 
середньо- (1,0–5,0 мм), крупно- (5,0–15,0 мм) та гігантокрис-
талічні (> 15,0 мм) структури. При цьому розмір зерен визнача-
ється в основному характером флюїдного режиму, температу-
рою та тривалістю її дії. Тому мікрозернисті структури зазви-
чай типові для контактових роговиків, вміст флюїдів в яких зде-
більшого невеликий, а температура, хоч і висока, але з геологіч-
но короткочасною дією, а також для порід регіонального мета-
морфізму низьких ступенів – філітів, зелених сланців та інших, 
для яких теплова дія хоч і довготривала, проте характеризується 
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невисоким рівнем. Середньо- й крупнокристалічні структури 
властиві породам метаморфізму високих ступенів – амфіболі-
там, гнейсам, еклогітам, кристалічним сланцям. Породи гіганто-
зернистої будови виникають у специфічних умовах низького 
загального тиску за насиченості флюїдами.  

За відносним розміром зерен мінералів, що становлять мета-
морфічні породи, під мікроскопом петрографи виділяють гоме-
областову (від грец. homіos – подібний) структуру порід, що 
характеризується рівномірнозернистою будовою (рис. 3.7, а). За 
помітної різниці в розмірі зерен, що охоплює декілька грануло-
метричних інтервалів: дрібно-сереньозерниста, дрібно-
крупнозерниста, середньо-гігантозерниста тощо, структуру по-
роди визначають як гетеробластова (від грець. heteros – інший) 
(рис. 3.7, б). За наявності в породі підпорядкованої кількості 
крупних і гігантських зерен (порфіробластів) серед більш тонко-
зернистої маси, яку зазвичай називають основною тканиною, 
структура породи визначається як порфіробластова (англ. – 
porphyroblastic textures) (рис. 3.7, в).  

У власне метаморфічних породах порфіробласти представлені 
мінеральними видами, які характеризуються найбільшою криста-
лізаційною силою, – гранатом, ставролітом, дістеном, андалузи-
том, а в метасоматичних породах – мікрокліном, альбітом, слю-
дою, турмаліном, іноді топазом, егірином тощо. Типовою озна-
кою порфіробластів є численні включення мінералів основної 
тканини й навіть реліктів вихідної породи, як, наприклад, у випа-
дку геліцитової структури (структура "снігової грудки", англ. – 
helicitic textur) (рис. 3.7, г). Такі порфіробласти досить часто ма-
ють ситоподібну або пойкілобластову структуру (включення 
одних мінералів в інших, англ. – poikiloblastic textur) (рис. 3.7, д).  

Наявність або відсутність пойкілітових включень у порфіро-
бластах зазвичай пов'язується з різним співвідношенням швид-
кості росту кристалів порфіробластів і розчиненням присутніх у 
них включень. Якщо швидкість росту вища за швидкість розчи-
нення, то у вкраплениках спостерігається велика кількість 
включень, і навпаки, якщо швидкість розчинення вище, ніж 
швидкість росту порфіробласту, останній може взагалі не місти-
ти включень. Також інтерпретаційними елементами структур є 
спостереження за характером розташування включень мінералів 
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основної тканини в порфіробластах, за якими досить часто мож-
на визначити відносну тривалість кристалізації останніх. Так, 
докінематичний ріст порфіробластів визначається за їхньою 
внутрішньою мікробудовою, яка відрізняється від текстури ос-
новної тканини породи, оскільки в кристалі зберігаються розпо-
діл та орієнтація включень, притаманних породі до її деформа-
ції. Синкінематичний ріст порфіробластів фіксується в однако-
вій деформації їх і мінералів матриці породи, а за однаковою 
орієнтацією кристалів та основної маси включень у порфіробла-
стах визначається посткінематичний ріст кристалів. Основна 
тканина порід з порфіробластовою будовою має один із різно-
видів кристалобластичних структур.  

Якщо в метаморфічних породах зберігаються елементи пер-
винної порфірової будови вихідних ефузивних або порфіроподі-
бних структур інтрузивних порід, зазвичай виділяються бласто-
порфірові структури. При цьому головними відмінностями бла-
стопорфірових мегакристалів від порфіробластів є насамперед 
властиві вихідним породам форми та внутрішня будова криста-
лів (зональна або двійникова, наявність структури розпаду твер-
дих розчинів тощо), а прояв метаморфізму – у наслідках перек-
ристалізації цих зерен по краях, уздовж тріщин і по площинах 
зрощення двійників.  

При скупченому розташуванні мінералів у вигляді окремих 
груп, кожна з яких має склад, близький до мономінерального, 
структуру породи називають гломеробластовою, або гломероб-
ластичною (англ. – glomeroblastic textur). Такі структури трапля-
ються, зокрема, серед роговиків, деяких сланців та амфіболітів.  
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Рис. 3.7. Структури метаморфічних порід:  
а – гомеобластова структура амфіболового кристалічного сланцю  

(аналізатор введено); б – гетеробластова структура польовошпатового 
кварциту (аналізатор введено); в – порфіробластова структура  
гранат-амфіболового кристалосланцю (аналізатор введено);  
г – геліцитова структура тектоносланцю (без аналізатора);  

д – пойкілобластова структура плагіогнейсу (аналізатор введено);  
е – гранобластова структура піроксен-плагіоклазового кристалічного  
сланцю (аналізатор введено); є – роговикова (мікрогранобластова)  
структура піроксен-плагіоклазового роговика (без аналізатора);  

ж – гранобластова стільникова структура кварциту (аналізатор введено); 
з – лепідобластова структура біотитового сланцю (без аналізатора);  
и – нематобластова структура амфіболового кристалічного сланцю  

(без аналізатора); і – фібробластова структура актинолітового сланцю  
(аналізатор введено); к – лепідогранобластова структура біотитового  
гнейсу (аналізатор введено); л – гранонематобластова структура  

амфіболіту (без аналізатора) 
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Залежно від форми й морфологічних особливостей мінералів 
і співвідношення їх між собою виокремлюють головні типи кри-
сталобластичних структур тканини метаморфічних порід, розг-
лянутих нижче.  

Гранобластова (гранобластична) структура (англ. – 
granoblastic texture) (рис. 3.7, е) визначається відносно однако-
вими розміром та ізометричною формою зерен породотвірних 
мінералів (кварцу, польових шпатів, гранатів, піроксенів тощо). 
Різновидами цієї структури є роговикова, мозаїчна, зубчаста та 
стільникова. Роговикова структура (англ. – hornfels texture) 
(рис. 3.7, є) характеризується дрібними зернами й сильно порі-
заними їхніми контурами. Вона поширена серед контактово-
метаморфічних порід – роговиків. Мозаїчна структура (англ. – 
mosaic texture) відрізняється від роговикової більшим розміром 
складових. Стільникова структура (англ. – honeycomb texture) 
(рис. 3.7, ж) характеризується винятково ізометричною формою 
зерен головних мінералів, які мають полігональні або округлі 
контури. Зубчаста (сутурна) структура (англ. – sutural texture) 
відрізняється від інших гранобластових структур зубчастими 
обмеженнями зерен у породі. 

Лепідобластова (лепідобластична, луската) структура (англ. 
– lepidoblastic texture) (рис. 3.7, з) поширена серед метаморфіч-
них порід, істотною складовою яких є лускаті або листуваті мі-
нерали – слюди, хлорити, тальк, хлоритоїди. Вони найчастіше 
спостерігаються в породах із сланцюватою текстурою (сланцях, 
гнейсах), в яких листуваті мінерали мають орієнтоване розташу-
вання. Відповідно до цього рисунок перерізів породи, що пара-
лельні або перпендикулярні до площин кристалізаційної слан-
цюватості, буде різним: у першому випадку пластинки слюд ма-
тимуть близькі до ізометричних контури й низьке двозаломлен-
ня, а в другому – видовжену форму з високим подвійним світло-
заломленням і спайністю.  

Нематобластова (нематобластична структура) (англ. – 
nematoblastic texture) (рис. 3.7, и) характеризується переважним 
вмістом у породі довгопризматичних, тичкуватих, стебельчас-
тих мінералів. Ця структура поширена, зокрема, в амфіболітах, 
амфіболових і дистенових сланцях.  

Фібробластова (фібробластична, волокниста) структура (англ. 
– fibroblastic texture) (рис. 3.7, і) характеризується великим вмістом  
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у породі волокнистих, голчастих або тонкопластинчастих міне-
ралів (серпентину, амфіболу волокнистої будови, фіброліту). 
Переплітаючись між собою, ці мінерали утворюють тонковоло-
книсту масу породи. Фібробластова структура поширена серед 
серпентинітів, фібролітових сланців, нефритів, деяких багатих 
на силіманіт гнейсів. Немато- і фібробластова структури розгля-
даються як відповідно грубо- і тонковолокниста. 

Якщо рисунок породи визначається кількома різними еле-
ментами, то назва структури починається з кількісно-
підлеглого компонента, наприклад: лепідогранобластова (рис. 
3.7, к), гранонематобластова (стр. 3.7, л). Так, у породі з лепі-
догранобластовою структурою ізометричні зерна переважають 
над лускатими, а в гранонематобластовій – призматичні над 
ізометричними.  

Особливу групу становлять структури, що відображають ме-
таморфічні реакції між мінералами: діабластова, друзитова та 
пойкілобластова.  

 

 
 

Рис. 3.8. Симплектитова структура проростання магнетиту  
в піроксені (без аналізатора) 

 
Діабластова (діабластична) структура (англ. – diablastic 

texture) характеризується взаємним проростанням кількох міне-
ралів. Різновидами її є симплектитова і мірмекітова структури. 
Симплектитова структура (англ. – symplektite texture) (рис. 
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3.8) характеризується мікроскопічними зростками, наприклад 
кварцу з діопсидом або кварцу з кордієритом. Мірмекіти 
(рис. 3.9, а) представлені червоподібними вростками кварцу в 
олігоклазі, який розвивається по мікрокліну.  

Друзитова (келіфітова, вінцева) структура (англ. – drusitic 
texture) (стр. 3.9, б) виникає внаслідок обростання одних мінера-
лів іншими. Такі структури характерні для метаморфізованих ос-
новних порід, в яких, наприклад, на зерна олівіну й піроксену по-
слідовно наростають облямівки з гіперстену, гранату та амфіболу.  

 

а б 
 

Рис. 3.9. Структури реакційної взаємодії  
між мінералами в метаморфізованих породах:  

а – мірмекітова структура мігматиту (аналізатор введено);  
б – друзитова структура заміщення олівіну в хлоритизованому  

олівіновому габро (без аналізатора) 
 
 

3.4.3. Мікроструктури порід  
у зонах тектонічних порушень 

 
Тектонокластичні (катакластичні) структури (англ. – 

tectonoclastic textures) поширені серед продуктів катакластично-
го метаморфізму, формування яких пов'язано з процесами розд-
рібнювання як самих порід загалом, так і окремих мінералів за 
низьких температур. Початкова стадія деформації породи зазви-
чай виражається в появі в окремих мінералах тріщин, хвилясто-
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го згасання, а також згинів площин спайності та двійників. По-
дальша деформація порід спричинює розпад великих зерен на 
кілька дрібних. Залежно від ступеня роздрібнення порід серед 
катакластичних структур виокремлюють власне катакластичну, 
какіритову, цементну, мілонітову (грубо-, тонко- й ультраміло-
нітову) та псевдотахілітову.  

Катакластична структура (англ. – cataclastic texture) 
(рис. 3.10, а) виникає внаслідок роздрібнювання порід і характе-
ризується тим, що уламки породи або кількох порід змішані й не 
пов'язані між собою мінеральними новоутвореннями.  

Какіритова структура (англ. – kakirite texture) (рис. 3.10, б), 
як правило, виникає на початку роздрібнювання порід. Для неї 
характерне те, що уламки породи або мінералів майже не змі-
щені по тріщинах, не повернуті один відносно одного і не пов'я-
зані новоутвореними мінералами.  

У породах із зазначеними структурами містяться зігнуті пла-
стинчасті мінерали (слюди, хлорити, тальк), розтріскані або роз-
дрібнені й частково розтерті крихкі мінерали, такі як кварц або 
польові шпати. Багатьом зернам властиве хвилясте та блокове 
згасання, мікрозсуви та інші вияви механічної деформації. За-
лежно від розміру уламків вирізняють гомеокластичну (рівно-
мірноуламкову) та гетерокластичну (нерівномірноуламкову) 
(рис. 3.10, в) структури.  

Цементна (бетонна) структура (англ. – mortar textures) харак-
теризується присутністю в роздрібненій породі реліктів великих 
нероздрібнених зерен (порфірокластів), що цементуються дріб-
но роздрібненими та розчавленими зернами основної тканини, 
яка має катакластичну (або грано- чи лепідокластичну) структу-
ру з елементами облямування великих зерен.  

Характерною ознакою трьох описаних видів катакластичних 
структур, на відміну від розглянутої нижче мілонітової, є одно-
рідна будова породи без елементів смугастості й сланцюватості.  

Мілонітова структура (англ. – mylonitic texture) (рис. 3.10, г) 
властива інтенсивно роздрібненим і тонкоперетертим, частково 
зцементованим, тонкосмугастим гірським породам, які назива-
ють мілонітами. Залежно від інтенсивності роздрібнення порід 
та окремих мінералів вирізняють грубомілонітову (розмір 
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окремих уламків відповідає псамітам або псефітам) і тонкомі-
лонітову (грубі уламки відсутні, дрібні розрізняються під мік-
роскопом) структури, а за дуже високого ступеня розтирання 
фрагментів порід – ультрамілонітову (окремі уламки під мік-
роскопом не розрізняються).  

 

а б 

в г 
 

Рис. 3.10. Тектонокластичні структури:  
а – катакластична структура тоналіту (без аналізатора);  
б – какіритова структура лейкограніту (без аналізатора);  

в – гетерокластична структура граніту (аналізатор введено);  
г – мілонітова структура гранітного мілоніту (без аналізатора) 

 
За співвідношенням тектонокластів і тектономатриксу деякі 

дослідники уточнюють межі застосування окремих термінів, 
виокремлюючи протомілонітову (10–50 % тонкого матриксу), 
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мезомілонітову (50–90 % тонкого матриксу) та ультрамілонітову 
(> 90 % тонкого матриксу) структури.  

До різновидів мілонітової належать також очкова (окоподіб-
на) та лінзоподібна структури. Очкова структура (англ. – eye 
textur) може в деяких випадках розглядатися як мікротекстура 
(рис. 3.14, в). Вона притаманна мілонітам, в яких збереглися 
округлої форми порфірокласти, що складені одним або кількома 
мінералами, які облямовуються смугами тонко- та криптокрис-
талічної маси. Лінзоподібна структура виникає внаслідок перет-
ворення очок у лінзочки, складені агрегатами дрібних зерен, що 
утворилися в результаті грануляції порфіробластів. Вона також 
може розглядатись як мікротекстура (рис. 3.14, г). 

Якщо процеси катакластичного метаморфізму ще остаточно не 
знищили первинної структури породи, то до її назви додається 
слово класт. Тоді реліктова структура називатиметься кластопо-
рфіровою, кластогранітовою, кластогранобластовою тощо.  

Тектонобластова (тектонобластична) структура (англ. – 
tectonoblastic texture) утворюється внаслідок тектонічних перет-
ворень порід в умовах високих температур. Вона виникає, якщо 
швидкість бластезу вища за швидкість тектонічної деформації. 
Головною її особливістю є заліковування шляхом бластезу про-
дуктів руйнування первинної структури, що викликана тектоніч-
ною дією і виражається наявністю явищ катаклазу, гранулоблас-
тезу та рекристалізації породотвірних мінералів або присутністю 
порфірокластів, що цементуються продуктами перекристалізації 
тонкоподрібненої маси. Тектонобластова структура в широкому 
розумінні формується при фізичному руйнуванні первинної по-
роди з одночасною перекристалізацією тонкороздрібненої міжу-
ламкової маси. Мінеральний парагенезис перекристалізованої 
маси відповідає умовам метаморфізму середніх і високих ступе-
нів. Власне тектонолепідобластова, тектононематобластова 
та тектоногранулобластова структури є різновидами, в яких 
кристалізація слюд, амфіболів, силіманіту, кварцу та деяких ін-
ших мінералів супроводжує тектогенез.  

Наявність рекристалізації свідчить про процеси вторинної 
перекристалізації індивідів або агрегатів в умовах неоднорідних 
деформацій в широкому діапазоні температур зі зміною вигляду 
мінералів (утворення тонких агрегатів) без зміни їхнього складу.  
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Тектонопластова (тектонопластична) структура (англ. – 
tectonoplastic texture) формується в умовах зсуву (при диферен-
ціальних рухах речовини породи в тектонічних зонах без пору-
шення її суцільності) при одночасній пластичній деформації мі-
неральних індивідів в умовах транспресії (зсув–стиснення).  

 
 

3.4.4. Мікроструктури  
метасоматичних порід 

 
Метасоматичні структури поширені в метасоматитах і ви-

никають унаслідок заміщення одних мінералів іншими. Ці 
структури зовні схожі на кристалобластичні, але для них типо-
вим є широкий розвиток явищ заміщення (англ. – replacement 
textures) (рис. 3.11), пов'язаних із заміщеннями у сформованих 
породах одних мінералів або ділянок порід новоутвореннями, 
що виникають за рахунок привнесення та виносу речовини, 
корозії (англ. – corrosion texture), при якій поєднуються елеме-
нти первинної будови з проявами корозії раніш утворених мі-
нералів більш пізніми, а також скелетного росту (англ. – 
skeleton texture) мінералів і пойкілобластичного захоплення 
(англ. – poikiloblastic texture) одних мінералів іншими (рис. 
3.12). Головна відмінність цих структур між собою є та, що 
при пойкілобластичному захопленні в зовнішній частині пой-
кілобластів відсутні зерна-включення, тоді як у мінералах ске-
летного росту ранішні мінерали перетинають зовнішні контури 
порфіробластів. Загалом метасоматичні структури накладають-
ся і співіснують з первинними (реліктовими) структурами ма-
теринських порід, що піддавалися дії метасоматичних проце-
сів, або накладаються на структури більш ранніх етапів фор-
мування метасоматичних колонок.  

Реліктові, або залишкові структури (англ. – relic textures) 
(рис. 3.13) властиві метаморфічним породам низьких ступенів 
перекристалізації вихідних порід, в яких збереглися рештки пе-
рвинних магматичних, осадових або метаморфічних структур. 
Такі структури, як уже зазначалося, зазвичай позначають словом 
бласто, яке ставиться перед назвою реліктової структури – бла-
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стопорфірова, бластогранітова, бластопсефітова, бластокласти-
чна, бластомілонітова тощо.  

 

а б 
 

Рис. 3.11. Структури заміщення:  
а – піроксенів перидотиту магнетит-тальковим агрегатом  

(без аналізатора); б – плагіоклазу кліноцоїзитом  
в епідотизованому граніті (аналізатор введено) 

 

 
 

Рис. 3.12. Структура пойкілобластового захоплення  
зерен кварцу за порфіробластезу гранату  

(аналізатор введено) 
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а б 

в г 

д е 
 

Рис. 3.13. Реліктові структури метаморфічно змінених магматичних 
порід: а – бластобазальтова в метабазальті (без аналізатора);  
б – бластопорфіритова в метапорфіриті (без аналізатора);  

в – бластопойкілітова в слюдистому метаперидотиті  
(без аналізатора); г – бластодолеритова в метадолериті  

(без аналізатора); д – бластогранітова в метатоналіті  
(аналізатор введено); е – бластогранітова  

в метаграніті (аналізатор введено) 
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3.4.5. Мікротекстури метаморфічних порід 
 
Серед мікротекстур метаморфічних порід, що визначаються у 

шліфах, найпоширенішими є однорідна, тонкосланцювата, лі-
нійноорієнтована, окоподібна (очкова), лінзоподібна, мікросму-
гаста, мікроплойчаста, плямиста й вузлувата.  

За походженням серед мікросланцюватих текстур розрізня-
ють сланцювату текстуру, що виникає внаслідок механічних 
деформацій, і кристалізаційну сланцювату, яка може бути ре-
зультатом перекристалізації за більшої чи меншої участі на-
правленого тиску.  

Сланцювата (англ. – schistose structure) текстура характери-
зується присутністю лускатих або сплощених мінералів, що роз-
ташовані паралельно площинам кристалізаційного нашарування. 
Ця текстура поширена в гнейсах і сланцях (рис. 3.14, б).  

Лінійно-орієнтована текстура (англ. – linear structure) ви-
никає в породах, в яких містяться однаково орієнтовані приз-
матичні або голчасті мінерали, тому характерна для амфіболі-
тів, роговообманкових, дистенових і силіманітових гнейсів і 
тремолітових сланців.  

Очкова (англ. – eye structure) та лінзоподібна (англ. – 
lenticular structure) текстури (рис. 3.14, в) характеризуються 
присутністю в породі великих кристалів (порфіробластів, пор-
фірокластів) і лінзоподібних скупчень (мікролітонів). Обидві 
текстури властиві тектоносланцям, мілонітам і так званим оч-
ковим гнейсам.  

 

а б 
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в г 
  

д е 
 

Рис. 3.14. Мікротекстури метаморфічних порід:  
а – масивна текстура кальцифіру (аналізатор введено);  

б – сланцювата текстура слюдяного сланцю (без аналізатора);  
в – очкова мікротекстура мілоніту по граніту (без аналізатора);  

г – лінзоподібна текстура розгнейсованого тоналіту (без аналізатора);  
д – тонкосмугаста текстура біотитового гнейсу (без аналізатора);  
е – смугаста плойчаста текстура серпентиніту (без аналізатора) 

 
Мікросмугаста текстура (англ. – microlenticular structure) 

(рис. 3.14, д) характерна для порід, в яких чергуються тонкі 
прошарки різного складу або будови, наприклад у тонкосмугас-
тих мігматитах і мілонітах. Така текстура може виникати за ра-
хунок метаморфізму первинно-шаруватих або первинно неод-
норідних порід з перерозподілом речовини внаслідок метамор-
фічної диференціації, у результаті пошарової ін'єкції розплаву 
або метаморфізувальних розчинів, або динамічного розшару-
вання при утворенні мілонітів.  
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Мікроплойчаста текстура (англ. – microcorrugated structure) 
(рис. 3.14, е) характерна для сильно змінених в умовах пластичної 
деформації порід. Тому поверхня сланцюватості в них не спло-
щена, а хвиляста, сформована дрібними брижами й жолобками.  

Масивна текстура (англ. – massive structure) (рис. 3.14, а) ви-
никає за метаморфізму, що відбувається без участі направленого 
тиску, наприклад за контактового метаморфізму або метасомати-
зму, метаморфізму в глибинних зонах, де дія направленого тиску 
маскується значним впливом усебічного тиску й перекристаліза-
цією. Така текстура поширена серед метасоматичних порід (на-
пр., у скарнах), роговиків, деяких метабазитів, виникає внаслідок 
перекристалізації однорідного матеріалу первинних порід зі збе-
реженням їхньої однорідності. Масивного вигляду у шліфі мо-
жуть набувати і породи із сланцюватою та смугастою текстурами 
у випадку, якщо шліф виготовлений в площині цих текстур. Тому 
для запобігання помилок при інтерпретації петрографічних даних 
при описі шліфів ознака масивної текстури не фіксується. 

Плямиста (англ. – mottled, або spotted structure) і вузлувата 
(англ. – knotty structure) текстури виникають у породах з нерів-
номірним розподілом породотвірних мінералів, які формують 
скупчення. Такі текстури характерні для порід з початковою 
стадією контактово-термального перетворення внаслідок вибір-
кової перекристалізації, коли дрібні розсіяні зерна прогресивно 
бластуються з розростанням зерен із захопленням у свої контури 
часток основної маси.  

Реліктові, або залишкові, текстури характерні для мета-
морфічних порід, що зберегли рештки будови первинної поро-
ди – шаруватість, строкатість або уламкову будову осадових 
порід, релікти флюїдальності та мигдалекам'яної будови виве-
ржених порід.  
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3.5. Петрографічний опис метаморфічних  
і метасоматичних порід 

 
Петрографічне вивчення метаморфічних і метасоматичних 

порід загалом відбувається за загальною схемою вивчення пов-
нокристалічних магматичних порід. Мікроскопічний опис мета-
морфічних і метасоматичних порід у шліфах формується у від-
повідній послідовності. 

Назва породи (визначається за структурно-текстурними озна-
ками, складом і кількісним співвідношенням головних мінералів). 

Мікротекстура (за наявності площинних і лінійних елемен-
тів у шліфах). 

Мікроструктура (дається назва однієї головної та доповню-
вальних структур з характеристикою структуроформувальних 
елементів, з описом форм мінералів, їхніх агрегатів і співвідно-
шенням між ними). 

Мінеральний склад порід (у послідовності зменшення вміс-
ту перераховуються головні та другорядні мінерали з указівкою 
їхньої кількості у відсотках відносно площі шліфа. Перерахову-
ються акцесорні мінерали. Надається перелік вторинних мінера-
лів з указівкою їхньої загальної кількості, або кожного мінералу, 
якщо кількість їх становить суттєву частину породи. 

Опис мінералів (надається опис кожного окремого мінера-
льного виду, виявленого у шліфі – розмір і форма зерен, особли-
вості взаємовідношення з контактуючими мінералами, вплив 
сусідніх зерен на форму та склад описуваного мінералу, оптичні 
константи мінералу, що визначаються мікроскопічно в поляри-
заційному мікроскопі й наведені в розд. 1, наявність включень 
та елементів метасоматичного заміщення. При описі кожного із 
вторинних мінералів треба обов'язково вказати, по якому пер-
винному мінералу він утворився, характер прояву вторинних 
процесів (об'ємний чи тріщинний). 

Для порід з порфіробластичною будовою опис починають з 
характеристики порфіробластів, а вже потім надається опис мі-
нералів головної маси породи. 

Для катаклазованих, мілонітизованих та інших тектонічно 
перероблених порід в умовах підвищених температур і тисків 
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спочатку описуються релікти первинних порід, що збереглися 
від катаклазу (тектонокласти та тектонобласти), а потім проміж-
на маса породи (тектономатрикс). Паралельно обов'язково звер-
тається увага на появу мінеральних новоутворень, за якими ви-
значається послідовність і РТ-умови їхнього формування. При 
вивченні метасоматитів необхідно продивитися серії шліфів з 
різних зон, щоб визначити стадійність і напрямок заміщення. 
Опис таких порід відбувається в послідовності зменшення кіль-
кості мінералів. Якщо ж виявлено реліктові мінерали, то опис 
починається безпосередньо з них. При виявленні реліктової 
структури осадової породи спочатку вивчають кластично-
уламковий матеріал, а вже потім продукти перекристалізації це-
менту та новоутворення. 

 
Запитання для самоконтролю 
1. Що розуміють під структурою метаморфічної породи?  
2. Що таке бластичні структури? 
3. На які групи поділяють структури метаморфічних порід? 
4. Як класифікують структури метаморфічних порід за розміром 
зерен мінералів? 
5. Які головні правила формування назв метаморфічних структур? 
6. Що таке гранобластова структура?  
7. Що таке лепідобластова структура?  
8. Чим нематобластова структура відрізняється від фібробластової? 
9. Які структури належать до тектонокластичних? 
10. Чим какіритова структура відрізняється від цементної? 
11. Які типи мілонітових структур ви знаєте? 
12. Чим тектонобластичні структури відрізняються від тектонок-
ластичних? 
13. Що таке рекристалізація? У чому полягає відмінність прямої й 
зворотної рекристалізації? 
14. Які реліктові структури трапляються в основних метаморфізо-
ваних породах?  
15. Як відрізнити метасоматичні структури від структур регіональ-
ного метаморфізму? 
16. Які текстури метаморфічних порід вам відомі? 
17. У чому полягає принципова відмінність текстур метаморфічних 
і магматичних порід?  
18. Наведіть головні елементи та послідовність опису метаморфіч-
них порід. 
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3.6. Мікроструктури та мікротекстури  
осадових порід 

 
 

3.6.1. Мікроструктури осадових порід 
 

Головними і найінформативнішими структурними елемен-
тами осадових порід є внутрішня будова, розмір, ступінь обко-
чування та орієнтація формоутворювальних складових, а також 
ступінь кристалічності та будова цементу теригенно-
уламкових порід, особливості будови колоїдогенних і соляних 
осадових утворень. 

За структурними ознаками осадових порід визначаються: 
умови вивітрювання материнських порід, швидкість і тип сере-
довища перенесення уламкового матеріалу, його абразивність, 
динаміка осідання, а також умови перетворення осадків в осадо-
ві породи, час та особливості цементації осадків і перекристалі-
зації осадових порід при епігенетичних перетвореннях. 

Час формування структур осадових порід визначається тим, 
на якому етапі формування осадка чи існування породи вони 
утворилися. Якщо розглядати етап накопичення осадка в проце-
сі седиментогенезу, а також у процесі їхньої початкової перек-
ристалізації при діагенезі, то структури таких утворень можна 
об'єднати в групу седиментаційних, або первинних. Структури 
осадових порід, що утворилися на діагенетичному та епігенети-
чному етапах перетворення, розглядаються літологами як пост-
седиментаційні, або вторинні.  

До первинних (седиментаційних) структур належать такі, 
що пов'язані із зміненням аеро- та гідродинаміки середовища 
при осадженні уламкового, біогенного, колоїдного та соляного 
осадка в межах території осадконакопичення. Вони визначають-
ся розміром і ступенем сортованості теригенних, вулканогенних 
і біоморфних уламків. До седиментаційних структур належать 
також такі, що утворюються при ритмічному зміненні умов кри-
сталізації розчинених солей із пересичених розчинів при їхньо-
му випаровуванні або остиганні, а також за рахунок зміни скла-
ду колоїдів, що привносяться в басейн кінцевого стоку. 
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До первинних структур порід, що виникли за рахунок діаге-
нетичного перетворення колоїдних і соляних відкладів, можна 
віднести структури за ступенем кристалічності утворень: амо-
рфні, криптокристалічні (прихованокристалічні) та кристалі-
чно-зернисті. 

Особливе місце в переліку первинних структур посідають та-
кож структури органогенних осадових порід, що повністю скла-
даються з біоморфних решток як тваринного, так і рослинного 
походження. За реліктами простіших, водоростей, черепашок, 
кістяків, а також рослинного детриту формується назва первин-
них біоморфних структур за належністю організмів і рослин до 
того чи іншого роду або виду. 

Вторинні (постседиментаційні) структури утворюються при 
пристосуванні порід до зовнішніх умов їхнього існування в оса-
довому чохлі. Головними факторами, що впливають на їхнє фо-
рмування і перетворення, є змінення температури та літостатич-
ного тиску в осадовому чохлі, а також міграція і перерозподіл 
речовини під дією порових розчинів. Як правило, це структури 
хімічної взаємодії компонентів осадка, які стали нерівноважни-
ми за зміни умов існування осадових порід, структури заміщен-
ня, перекристалізації, розчинення та бластезу. За своїми 
діючими факторами та агентами вони майже нічим не 
відрізняються від структур метаморфічних і метасоматичних 
порід, тільки відбуваються за нижчими температурами і тиском, 
що притаманні стратисфері (області існування осадових порід). 

 
3.6.1.1. Визначення структур за абсолютним розміром 
 
У теригенно-уламкових породах за розміром уламків міне-

ралів, порід, або органогенних решток виділяють "чисті" (псе-
фітову, псамітову та алевритову, у деяких випадках – пеліто-
морфну), "змішані" (псаміто-псефітову, псефіто-псамітову, 
алеврито-псамітову, псаміто-алевритову, мікститову) та інші 
структури. У свою чергу, кожна "чиста" структура в межах од-
ного гранулометричного типу поділяється на рівнозернисті фра-
кції від грубих до тонких (напр., грубопсамітова, крупнопсамі-
това, середньопсамітова, дрібнопсамітова, тонкопсамітова). Ро-
змір гранулометричних фракцій наведено в табл. 3.1.  
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Суміші фракцій (напр., грубих і середніх, або крупних і 
дрібних) утворюють нерівнозернисті структури, такі, 
наприклад, як "нерівнозерниста середньо-дрібнозерниста 
псамітова структура".  

У біоморфно-уламкових породах карбонатного та кременевого 
складу також виділяють біоморфно(органогенно)-уламкові, або 
детритусові структури. Породи з цими структурами складаються 
зазвичай з обкочених фрагментів біоморфних решток різного 
розміру: грубоуламкові (черепашкові) > 1 мм; крупноуламкові – 
1–0,5 мм, середньоуламкові – 0,5–0,25 мм, дрібноуламкові – 
0,25–0,1 мм, тонкоуламкові, або шламові – < 0,1 мм. 

У вулканогенно-уламкових породах (туфах і туфітах) 
спостерігаються структури, що характеризуються розміром 
зерен (продуктів експлозії) менше 2 мм (попільні), від 2 до 50 мм 
(лапілієві) і крупніше 50 мм (бомбові). 

Таблиця  3.1 
Характеристика розміру уламкової фракції  
в структурах теригенно-уламкових порід 

№ Назва структур 
Розмір уламків, що 
становлять основну 
масу породи, мм 

І. Яснозернисті (фанеромірні) 
Грубомірні: грубоуламкові 
(псефітові), грубоскелетні > 10 

1 
Брилові, валунні 
Щебеневі, брекчієві, галечні, 
конгломератові: 

крупно- 
середньо- 
дрібно- 

>200 

200–10 
200–50 
50–25 
25–10 

Крупномірні  10–2 

2 

Крупноуламково-жорствяні, 
гравійні; крупноскелетні, 
гігантокристалічні тощо: 

крупно- 
дрібно- 

10–5 
5–2 
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Закінчення табл. 3.1 

№ Назва структур 
Розмір уламків, що 
становлять основну 
масу породи, мм 

Дрібномірні 2–0,05

3 

Піщані (псамітові), зернисті, 
дрібноскелетні тощо: 

грубо- 
крупно- 
середньо- 
дрібно- 
тонко-  

2–1 
1–0,5 

0,5–0,25 
0,25–0,1 
0,1–0,05 

ІІ. Незернисті візуально (криптомірні) 
Мікромірні: мікроуламкові 
(алевритові), мікрозернисті, 
лускаті 

0,05–0,005 

1 Алевритова: 
крупнозерниста- 
середньозерниста- 
дрібнозерниста  
або грубопелітова-  

0,05–0,025 
0,025–0,01 

0,01–0,005 

У глинистих породах за розміром часток виділяють структури:  
1) грубопелітову – 0,005–0,001 мм; 2) крупнопелітову –

0,001–0,0005 мм; 3) дрібнопелітову – 0,0005–0,0001 мм. За 
наявності в породі домішкових компонентів, наприклад 
піщаних зерен, структура глинистої породи визначається як 
псаміто-пелітова (у загальній глинистій масі з розміром часток 
< 0,005 мм, присутні уламкові зерна розміром 1–0,05 мм);  
якщо в породі є домішка алевритової фракції – алеврито-
пелітова (у загальній масі із зернами < 0,005 мм, присутні 
зерна розміром 0,05–0,005 мм). 

У колоїдогенних породах поширені колоїдальні (< 0,0001 мм) 
структури: аморфні, коломорфні (натічні), аморфні згусткові, 
аморфні лапаті, незернисті, безструктурні та криптокристалічні.  

Кристалічно-зернисті хемогенні породи мають залежно від 
ступеня кристалічності тонкокристалічну (0,005–0,05 мм), дрібно- 
кристалічну (0,05–0,25 мм), середньокристалічну (0,25–0,50 мм), 
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крупнокристалічну (0,50–1,00 мм), грубокристалічну (1,00–2 мм) 
та гігакристалічну (> 2 мм) структури.  

3.6.1.2. Визначення структур за відносним розміром  

Залежно від співвідношення різних за розміром формо- 
утворювальних і кристалічних компонентів у породах 
виділяються рівнозернисті та нерівнозернисті структури. 
Ідеально рівнозернистих порід загалом не існує. Вони всі 
складаються з компонентів різної розмірності. Якщо різниця в 
розмірах зерен порід незначна і не виходить за межі однієї 
гранулометричної фракції, породи мають називатися рівно- 
зернистими, для кластогенних до того ж ще й добре відсор- 
тованими. Але найчастіше в природі спостерігаються осадові 
породи, що складаються із суміші різних гранулометричних 
типів зерен. У цьому випадку дослідники виділяють переважну 
за кількістю зерен фракцію, за якою визначають грануло-
метричний тип і структуру породи. Осадок, або осадова порода 
вважається рівнозернистою за умови, якщо більше 3/4 її об'єму 
складено зернами однієї фракції, слаборізнозернистою – при 
вмісті її від 3/4 до 2/3, і середньорізнозернистою – від 2/3 до 1/2. 
Якщо жодна фракція не міститься в кількостях, більших за 
половину, переважна фракція не визначається, а структура 
визначається як різнозерниста.  

Уламкові породи за означеними ступенями відповідно відпові- 
дають добре-, середньо-, погано відсортованим і невідсортованим. 

3.6.1.3. Визначення структур перекристалізації  
та бластезу 

У теригенно-уламкових породах при перекристалізації 
відбувається взаємодія речовини уламків з мінералами цементу. 
За рахунок цих процесів можуть спостерігатися явища дороста- 
ння уламків за рахунок матеріалу цементу (регенераційна 
структура), при реакційному взаємовідношенні – роз'їдання 
уламків (корозійна структура), при ущільненні речовини породи 
– взаємопроникнення контактуючих зерен за механізмом "роз-
чинення під тиском – перенесення" (інкорпораційна структура).  
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У хемогенних породах значною різноманітністю користують-
ся вторинні структури перекристалізації, що виникають унаслідок 
епігенетичних змін первинних кристалічнозернистих: кристалоб-
ластичні (гранобластові, лепідобластові, нематобластові, порфі-
робластові, пойкілобластові), метасоматичні (порфіробластові, 
пойкілобластові, поперечно-волокнисті, зональні), катакластич-
ні (брекчієподібні, гнейсоподібні й сланцюваті). Названі структу-
ри близькі або тотожні структурам метаморфічних порід. 

Глинисті породи, що були глибоко змінені в зоні метагенезу, 
характеризуються орієнтованими агрегативно-сланцюватими (ча-
стки розташовуються паралельно, своїми плоскими поверхнями 
перпендикулярно до напрямку стиснення) і сегрегаційно-
лінзоподібно-смугастими (завдяки сегрегації кварцу, серициту, 
хлориту у вигляді невеликих лінзочок і смуг) мікроструктурами.  

У біогенних породах при перекристалізації утворюються 
реліктово-органогенні структури. Вони складаються з мозаїки 
новоутворених кристалів (гранобластова структура) і містять 
тільки фрагменти біоморфних решток, або їхні релікти. 

3.6.1.4. Визначення мікроструктури за формою  
та будовою складових 

При описі структур дослідниками фіксуються всі інди- 
відуальні особливості морфології складових породи (теригенно-
уламкових зерен, біоморфного детриту, аутигенних ново- 
утворень, у тому числі й мікрокронкрецій тощо), а також 
характер їхніх поверхонь.  

У теригенно-уламкових породах, де головними формо- 
утворювальними складовими є уламкові зерна мінералів і 
гірських порід, структури порід визначаються як кластичні з 
додаванням розміру та ступеня обкатування – необкатано-
зернисті, погано обкатанозернисті, обкатанозернисті та добре 
обкатанозернисті. Інколи спостерігаються призматичнозернисті 
структури, що створюються призматичними погано обкатаними 
зернами акцесорних мінералів (цирконові, рутилові, монацитові 
піски тощо). У грубозернистих уламкових породах при формах 
уламків зі згладженими краями структура набуває рис конгло-
мератоподібної, а з кутастими формами – брекчієподібної. 
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За наявності в колоїдогенних та іонно-біогенних породах 
кульових та овальних за своєю природою складових виділяють 
сферолітові, оолітові, пізолітові, псевдооолітові, бобові, 
конкреційні та онколітові, копролітові (пелетові) структури 
(рис. 3.15). Якщо породи складені із неушкоджених решток 
породотвірних організмів, то такі структури належать до 
цілісночерепашкових (форамініферова, радіолярієва, діато- 
мова, брахіоподова, криноїдна тощо) та біоморфних (коралова, 
строматолітова, водоростева) структур (рис. 3.16). Якщо 
породи сформовані переважно з уламків черепашок різного 
ступеня дисперсності або з решток рослин у вигляді уламків, то 
структура породи визначається як біоморфно-детритова 
(фітодетритова) (рис. 3.17).  

а 

б  
Рис. 3.15. Кульові та овальнозернисті структури:  

а – оолітова, б – онколітова 
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За характером часток та їхньої сукупної орієнтації в 
глинястих і гідрослюдистих породах розрізнюють безладно- 
орієнтовані, паралельноорієнтовані, волокнисті та лопаті 
пелітові структури. 

а б 

в г 

д е 
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є ж 

з и 

і к 

Рис. 3.16. Цілісночерепашкові структури: а – сфероводоростева;  
б – глобігеринова; в – діатомова; г –дискоциклінова; д – меліолідова; 

е – фузулінідова; є – нумулітова; ж – радіолярієва; з – спікулова;  
и – строматолітова; і – моховаткова; к – коралова  
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У вулканогенно-кластичних породах за складом уламків 
виділяють кристало-, вітро-, літокластичні структури та їхні 
комбінації. Ці означення структур використовують у поєднанні 
з розміром зерен – попелові, лапілієві. Наприклад, вітроліто- 
кластичний попелово-лапілієвий туф андезиту. 

а б 

в 

Рис. 3.17. Біоморфно-детритові структури:  
а – коралово-брахіоподова, б – криноїдна; в – фітодетритова  

із спаритовою структурою доломітів 

За рівнем кристалічності структуру цементу визначають 
як аморфну (кристали в масі цементу не розрізняються навіть за 
великих збільшень, при введенному аналізаторі загальна маса 
цементу не виявляє навіть агрегативної анізотропії), мікрокрис-
талічну (зерна в цементній масі не розрізняються, проте при 
введенному аналізаторі спостерігається агрегативна, орієнтова-
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на, волокниста, сітчаста та інша анізотропія), кристалічно-
зернисту (зерна, що становлять цементну масу, помітні на різ-
них рівнях збільшення і додатково характеризуються за розмі-
ром зерен кристалів як тонко-, дрібно-, середньо-, крупно- та 
гігантокристалічна). Цементи теригенно-уламкових порід най-
частіше залежно від складу характеризуюся невпорядковано-
зернистостою, радіально-променистою, сферолітовою, волок-
нистою та пойкілітовою будовою.  

Співвідношення цементу з уламковими зернами в різних 
породах не однакове і залежить, головним чином, від реакцій-
ності порових розчинів відносно уламкових компонентів. При 
цьому дуже часто в поліміктових породах, де уламкові мінера-
ли представлені декількома мінеральними або породними ви-
дами, співвідношення між ними і різними мінералами цементу 
можуть бути також різні.  

а б 

в г 
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д е 

є ж 

Рис. 3.18. Типи цементації теригенно-уламкових порід:  
а – базальний тип цементації; б – закритий поровий тип цементації;  

в – відкритий поровий тип цементації; г – конформний тип цементації;  
д – конформно-інкорпораційний тип цементації; е – крустифікаційний  
відкритий поровий тип цементації; є – регенераційний тип цементації  

кварцового пісковику; ж – пойкілітовий тип цементу пісковику  
(тип "фонтебло") 

За характером взаємодії мінералів цементу з уламковими 
зернами виділяються співвідношення: 1) незалежні, або нейт-
ральні, без взаємодії; 2) корозійні та заміщення, при яких улам-
кові зерна кородуються (роз'їдаються) або заміщуються міне-
ралами цементу (найчастіше це явище спостерігається з улам-
ками кварцу, що цементуються кальцитом чи монтморилоні-
том); 3) проникнення цементу по тріщинках в уламки; 4) реге-
нераційні, при яких спостерігається кристалооптично узгодже-
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не доростання мінералів-уламків, наприклад кварцу; 5) крус-
тифікаційні, або обрастання уламкових зерен аутигенними мі-
нералами, наприклад кварцових зерен опаловими, халцедоно-
вими чи курскітовими облямівками; 6) нерівномірного нарощу-
вання, тобто преривчастими та зональними наростаннями ау-
тигенних мінералів на алотигенних.  

Існують випадки відсутності цементу в міцних на дотик те-
ригенно-уламкових породах. "Зникнення" цементу в них відбу-
вається за високих ступенів епігенетичного перетворення або 
завдяки ущільненню із "знищенням" міжуламкового порового 
простору або в процесі інкорпорації, а також при регенерацій-
ному розростанні уламкових зерен за рахунок мінералів цемен-
ту. Наприклад, у кварцовому пісковику на опаловому цементі на 
катагенетичній стадії опал перекристалізовується спочатку в 
халцедон, а потім у кварц, регенеруючи уламкову складову. Пі-
сковик при цьому спочатку перетворюється у кварцито-
пісковик, а потім у кварцит. Таким чином, за відсутністі цемен-
ту в некрихких теригенних породах зони катагенезу може вияв-
лятися конформна безцементна структура. У породах, які були 
суттєво змінені в зоні метагенезу, також спостерігаються безце-
ментні структури: 1) конформно-регенераційна, яка зумовлена 
взаємним припасуванням зерен між собою завдяки розчиненню 
з одночасною регенерацією уламкових зерен; 2) гранобластова, 
при якій власне цемент відсутній, а зерна безпосередньо контак-
тують один з одним, із частковою перекристалізацією в крайо-
вих частинах; породи з такою структурою шліфа мають вигляд 
мозаїки; 3) шипоподібна та зубчаста – контакти між зернами 
зазубрені (мікросутурні); утворюється внаслідок розчинення і 
перекристалізації уламкових зерен із взаємним проникненням 
один в один під впливом стресу. Для зони метагенезу, перехід-
ної до зеленосланцевої фації метаморфізму, притаманні граноб-
ластові, лепідогранобластові та нематобластові структури 
перекристалізації та бластезу. 

За переліченими ознаками важливо визначити час або етап 
формування та перетворення цементу порід:  

седиментаційний, або сингенетичний; формується одно-
часним осіданням уламкового та колоїдного осадка, або криста-
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лізацією мінералів цементу при випаровуванні порових розчинів 
в арідних умовах; 

діагенетичний, катагенетичний, метагенетичний; фор-
муються на етапах відповідно діагенезу, катагенезу та метаге-
незу виповненням пор, або перекристалізацією ранньоутворе-
них цементів. 

3.6.2. Мікротекстури осадових порід 

Як макро-, так і мікротекстури є суттєвим інформаційним 
елементом осадових порід. За цією ознакою при стадіальному 
аналізі літолог по шліфах може визначити особливості накопи-
чення осадка та умови як його перетворення при діагенезі, так й 
існування породи в умовах земної кори.  

За визначенням Н. Б. Вассоєвича, опис текстур порід має да-
ти відповідь літологу на такі конкретні запитання, як: 1) до яко-
го стратиграфічного елемента товщі належить текстура; 2) які 
морфологічні риси даної текстури; 3) які умови її утворення; 
4) до якої стадії літогенезу вона належить; 5) яке значення для
палеогеологічних реконструкцій вона має. 

У зв'язку з великою різноманітністю типів осадків і шляхів 
перетворення їх в осадові породи не існує однозначного підхо-
ду до пошуку відповідей на поставлені запитання, а також до 
принципів морфологічних і генетичних класифікацій текстур. 
Проте загальні принципи провідних літологів світу (Ф. Петті-
джона, Дж. Гринсміта, Н. Б. Вассоєвича, Л. Б. Рухіна, Н. В. Ло-
гвиненка, В. Т. Фролова) усе ж таки були визначені. 

3.6.3.1. Мікротекстури за часом формування 

Окремі види текстур, що наведені в таблиці, як і структури 
виникають на різних етапах накопичення та перетворення оса-
дових порід. Тому їх можна об'єднати за етапами літогенезу, 
наприклад: 

текстури зони гіпергенезу – мікросмугаста, що пов'язана з
кільцями Лізеганга в корах вивітрювання; текстури проникнен-
ня кореневища рослин у палеогрунтах; 
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текстури седиментогенезу – мікрошаруватість з орієн-
тацією зерен та органічних решток; мікротекстури перемиван-
ня осадка, тріщини усихання, пов'язані з перервою в седимен-
таційному циклі;  

текстури діагенезу – мікроконкреційні текстури, тексту-
ри проникнення мулоїдів, текстури фукоїдів, підводно-зсувні 
текстури; 

текстури епігенезу – мікросланцюватість; кліважні текс-
тури, а також фунтикова та стилолітова у вапняках; 

текстури метагенезу – текстури мікроплойчастості;
мікробудинажу, текстури розсланцювання. 

3.6.3.2. Мікротекстури за морфологічними ознаками.  

Текстурні особливості порід можуть формуватися як 
результат життєдіяльності організмів, а також під впливом 
середовища осадконакопичення, тобто вони можуть бути 
біогенними та абіогенними. За цими ознаками можна виділити 
типи і види мікротекстур і визначити їхню підпорядкованість 
(табл. 3.2). 

Більшість означених мікротекстур максимально проявлені в 
макрозразках, проте їхні елементи можуть спостерігатися та 
проявлятися і безпосередньо в шліфах. 

3.6.3.3. Визначення та опис мікротекстур 

Текстура нешарувата (невпорядкована) характеризується 
безладним (невпорядкованим), мікрогрудкуватим, рівномірним 
(гомогенним) розподілом по площі шліфа зерен, детриту та 
інших часток, що становлять породу. Таку мікротекстуру ма-
ють найрізноманітніші осадові породи – глини, алевроліти, пі-
сковики, вапняки, оксидні та гідроксидні породи, фосфороліти, 
каустобіоліти, солі тощо. Виникає за безперервного режиму 
нагромадження осадка. 

Текстури шаруваті є найбільш поширеними текстурами 
осадових порід.  

У широкому значенні терміна під шаруватістю розуміють не-
однорідність осадових порід у розрізі по вертикалі за однорідної 
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будови по латералі. Шаруватість в осадових породах може вира-
жатися пошаровою зміною в окремих шарочках структури та/або 
мінерального складу компонентів, що їх становлять (теригенних 
уламків, біоморфного детриту, цементу або загальної маси). 

Таблиця  3.2 
Найголовніші мікротекстури осадових порід,  

що спостерігаються у шліфах 
Типи текстур Види мікротекстур 

Нешарувата (невпорядкована) 
Мікрошаруваті: 

паралельно-шарувата; 
хвилясто-шарувата і лінзоподібна; 
косошарувата 

Мікросмугаста 
Сланцювата 
Щільна  
Пориста 
Утискування (проникнення) і опливання осадків 
Орієнтованих уламків 
Сутуро-стилолітова 

Абіогенні 

Фунтикова ("cone-in-cone") 
Біотурбації  Біогенні 
Проникнення кореневища рослин 

Причиною виникнення шаруватості осадових порід є зміна 
аеро- та гідродинаміки потоку транспортування осадового мате-
ріалу, тектонічного режиму впродовж процесу осадконакопи-
чення. Підняття і опускання в областях знесення і басейнах на-
громадження осадків призводять до циклічних змін у характері 
матеріалу, що надходить до осадка, і до зміни умов його нако-
пичення, що виражається в появі шаруватих текстур в утворю-
ваних осадових породах. Також на характер шаруватості осадків 
впливають періодичні зміни клімату, посилення або ослаблення 
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життєдіяльності організмів, які осаджують карбонатний, фосфа-
тний або кременистий матеріал, поява тимчасових потоків, бурі 
й шторми, а також виверження вулканів.  

Формування шаруватості порід не обмежується тільки проце-
сом седиментогенезу, воно продовжується також при діа- й ката-
генезі. При ущільненні осадових утворень за рахунок неоднорід-
ного літостатичного тиску нагромаджених більш молодих осадків 
відбувається перерозподіл різних аутигенних компонентів (цеме-
нтація порід), що в окремих інтервалах розрізу може посилювати 
чи взагалі створювати діа- та катагенетичну шаруватість товщ. 
Тому процес вивчення та інтерпретації причин і умов виникнення 
різних типів шаруватих текстур, особливо дрібномасштабних, 
потужність яких вимірюється міліметрами та сантиметрами, для 
кожної товщі є індивідуальним і досить складним.  

Для характеристики мікрошаруватих текстур використову-
ються, як правило, терміни ламіна (шарочок) і прошарок.  
Ламіни (шарочки) є найменшою елементарною одиницею 

шаруватості порід. Вони складаються з одного матеріалу, є мо-
нотонно забарвленими, однотипними і дрібними. Ламіни багато 
разів повторюються в розрізі й у сумі становлять шар. Ламіна 
має невелику потужність (від частки міліметра до перших сан-
тиметрів), а при косій шаруватості – і невелику протяжність. 
Прошарок є елементом неперіодичної шаруватості породи, 

що викликається одноактною зміною умов осадконакопичення і 
виражається в появі між шарами ламіни з іншим складом, стру-
ктури або забарвленням. 

Морфологія мікрошаруватих текстур надзвичайно різномані-
тна. Різні дослідники виділяють десятки відмін шаруватості, го-
ловними серед яких є: паралельно шаруваті; хвилясто шаруваті, 
лінзоподібно-шаруваті; косошаруваті. 

Шаруватість паралельна характеризується чергуванням 
ламін і шарів, паралельних площині нашарування. Цей вид ша-
руватої текстури є найпоширенішим серед осадових порід і мо-
же спостерігатися в будь-яких породах із зміною структури або 
складу шарочків. Ще один різновид паралельної шаруватості, 
що розпізнається у шліфах – градаційний, який є результатом 
осідання мулових потоків і виражається в поступовому змен-
шенні зернистості в межах ламіни від підошви до її покрівлі. 
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Шаруватість хвиляста і лінзоподібна формується чергуван-
ням ламін з криволінійною опукло-угнутою формою. Такий ви-
гляд шаруватої текстури досить поширений в дрібнопіщаних і 
алевритових осадках. Хвиляста шаруватість відображає поховані й 
проявлені у внутрішній текстурі ламін знаків брижів різного типу.  

Шаруватість коса може визначатися при спостереженні у 
шліфі одночасно лінії поділу між шаром (шарами) і косих (під 
певним кутом) відносно них ламін. У шліфах може бути сплутана 
із перехресною, лінзоподібною та непаралельною шаруватістю. 
Формування косої шаруватості може відбуватися при перенесенні 
й відкладенні осадового матеріалу направленими турбулентними 
(струмене-вихровими) потоками водного або повітряного середо-
вища. Найяскравіше косошаруватість виражена в алювіальних 
відкладах руслового і дельтового типу. Але вона може формува-
тися й тимчасовими потоками, морськими течіями, а також повіт-
ряними потоками. Останній тип косої шаруватості досить рідко 
зберігається у викопних осадках. Форми косої шаруватості в роз-
різах надзвичайно різноманітні й указують на накопичення осад-
ків в умовах високої динамічної активності середовища. Коса ша-
руватість спостерігається в різних типах теригенно-уламкових і 
вулканогенно-уламкових порід: піщано-алевритових, попілово-
водоосадових, вапняках тощо. За механізмом і місцем формуван-
ня серед косошаруватих текстур розрізняють: руслову, потокову, 
прибережно-морську, пляжну, еолову тощо. 
Шаруватість руслова – це серії однонаправлених косих ла-

мін, розташованих поверхами один над одним. Простежується 
їхній нахил в один бік, кути нахилу круті. Поверхні відокрем-
лення серій ламін являють собою поверхні розмиву. У межах 
косих ламін грубий матеріал концентрується в їхній основі. Рус-
лова шаруватість утворюється в руслах річок при переміщенні 
піщаних валів по дну ріки. 
Шаруватість потокова – чергування серій косих і горизон-

тальних ламін. Косі серії мають нахил в один бік, кути нахилу 
круті. Найгрубіший матеріал розташовується в основі ламін, 
більш тонкий – у вершині. Горизонтальні серії ламін складають-
ся з дрібного матеріалу і містять шарочки і лінзи алевриту та 
глини. Така шаруватість утворюється внаслідок діяльності тим-
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часових потоків у передгір'ях, а також у місцевостях із розчле-
нованим рельєфом і континентальним кліматом. Іноді вона ви-
никає в руслах річок: У цьому випадку в типовій шаруватості 
русел з'являються горизонтальні серії осадків. Схожа шарува-
тість описується і в морських відкладах.  
Шаруватість прибережно-морська є чергуванням косих 

прямолінійних серій ламін з різними кутами нахилу в різні боки. 
Кути нахилу пологі й середні, шари складені дрібним і серед-
ньозернистим піском. 
Шаруватість пляжна. Це серії осадків з пологим нахилом до 

моря. Серії складені ламінами піску, черепашкового детриту й 
власне черепашок. Розміри окремих ламін – 0,1–0,5 см. Пляжна 
шаруватість є наслідком дії прибою. 

Текстура сланцювата виникає в глинистих, піщано-
алеврито-глинистих та інших породах. Потрібно розрізняти пер-
винну і вторинну сланцювату текстуру. Первинна, або седимен-
таційна, виникає на етапі нагромадження глинистого осадка і 
швидкого його зневоднення (напр., у солончаках), а також в 
осадках зі значною домішкою та паралельною орієнтацією слю-
дистих мінералів. Вторинна сланцювата текстура виникає за-
вдяки катагенезу та особливо метагенезу під впливом стресу. 
При цьому масова однонаправлена переорієнтація лусок гідрос-
люди, серициту й хлориту в породах призводить до виникнення 
сланцюватості. Осадові породи, особливо сланцюваті аргіліти і 
глинисті сланці, легко розколюються на паралельні листочки, 
пластинки або плитки відповідно до кліважної тріщинуватості, 
яка часто не збігається з первинним нашаруванням порід. 

Текстури щільні й пористі. При формуванні більшості 
осадових порід між формоутворювальними складовими (уламк-
овими зернами, раковинами організмів тощо) зберігаються пус-
тоти (пори). Міжзернові пустоти також часто виникають при 
розчиненні або вилуговуванні окремих мінеральних 
компонентів породи в процесах діа- та катагенезу. Ємність пор і 
пустот породи досягає 25–30 % її об'єму (рідко більше). Такі 
породи називаються пористими. Пористість порід має велике 
практичне значення, оскільки саме в порах і пустотах осадових 
порід можуть накопичуватися вода, нафта і природний газ, що 
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утворюють великі промислові поклади. У тих випадках, коли всі 
пустоти в породі заповнені мінеральною речовиною, наприклад 
цементом, можна говорити про щільну текстуру породи. Іноді 
як синонім може вживатися термін злита текстура. 

Текстури проникнення й опливання неконсолідованих 
осадків. У деяких випадках в осадових породах спостерігаються 
порушення горизонтальної шаруватості, які являють собою різ-
ною мірою гофровану або зім'яту шаруватість. Такі текстури 
утворюються при пластичному зсуві незатверділих осадків на дні 
басейну. Вони також спостерігаються в піщаних, алевритових, 
глинистих, карбонатних та інших осадках, де більш грубий оса-
док втискується (проникає) в більш давні пластичні незатверділі 
осадки. Текстури зсуву особливо характерні для осадків геосинк-
лінальних зон. На континентальному схилі різкі градієнти глиби-
ни басейну утворюють ухили дна, сприятливі для підводного зсу-
ву напіврідких осадків ще до моменту їхньої консолідації. При 
цьому ковзання напіврідких осадків по дну може початися вже 
при ухилах дна, що вимірюються першими градусами (за даними 
А. Д. Архангельського, навіть при ухилі 1–2°). Часто причинами 
підводного сповзання осадків є сейсмічні поштовхи. 

Текстури орієнтованих уламків утворюються за рахунок 
накопичення уламків порід (іноді черепашок) в умовах інтенси-
вно рухомого середовища. Наприклад, річкові й морські піско-
вики часто бувають складені сплощеними зернами, що мають 
певну орієнтацію в просторі. Такі орієнтовані уламкові текстури 
дозволяють відтворювати як характер середовища при їхньому 
відкладенні, так і, у деяких випадках, напрямок течій. 

Текстури сутурові спостерігаються найчастіше у вапняках і в 
доломіті, значно рідше формуються в пісковиках, алевролітах і 
глинистих породах. Сутурами називають гострокутні дрібнозуб-
часті виступи та западини малої амплітуди, що спостерігаються 
на розколах деяких вапняків, мергелів та інших порід. Такі сутури 
пов'язані зі стилолітами поступовими переходами, різниця між 
ними полягає лише в різній мірі розвитку "зубчастості". Поверх-
ні, що носять бугристий характер, називаються сутурними, а при 
появі стилолітів (гострих виступів) – сутуростилолітовими. 

Сутуростилолітові текстури часто мають стратиграфічну 
приуроченість. Вони можуть переповнювати одні горизонти 
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єдиної карбонатної товщі порід і бути абсолютно відсутніми в 
інших горизонтах. Більшість дослідників вважає, що значну 
роль в утворенні цих текстур відігравали процеси нерівномірно-
го, селективного розчинення речовини порід уздовж тріщин в 
умовах їхнього стискання під впливом стресу або під наванта-
женням осадків, що залягають вище. 

Текстура фунтикова (cone-in-cone) спостерігається в мало-
потужних (до 20–30 см) шарах, а також у караваєподібних і лін-
зоподібних конкреціях вапняку, глинистого вапняку або мергелю, 
що залягає в глинистих або карбонатно-глинистих породах. У 
рідкісних випадках, наприклад у таврійській серії Криму, фунти-
кова текстура спостерігається також у сидеритвмісних аргілітах.  

Фунтикова текстура є системою вкладених один в один по-
рожнистих конусів. Тонкі стінки цих конусів часто мають гоф-
ровану або плойчасту будову. Їхні "стоси" тісно притиснуті 
один до одного, утворюючи суцільну фунтикову поверхню. Ця 
текстура часто схожа на фауністичні рештки, з якими її не тре-
ба плутати. Формування фунтикової текстури пояснюється пе-
рекристалізацією карбонату при катагенезі під тиском порід, 
що залягають вище. 

Текстури біогенні спостерігаються значно рідше, ніж абіо-
генні. Серед них виділяються багато різновидів, таких, напри-
клад, як сліди життєдіяльності черв'яків, ракоподібних, молюс-
ків і брахіопод, що риються в муловому осадку, а також сліди 
коріння рослин тощо. 

Найчастіше зустрічаються ходи черв'яків-мулоїдів, які є окру-
глими або овальними в поперечному перетині трубками, що 
звичайно химерно згинаються і перетинають осадок (породу) у 
самих різних напрямках (явище біотурбації). Ходи черв'яків-
мулоїдів спостерігаються в різних породах: глинисто-алеври-
тових, піщаних, карбонатних тощо. Вони можуть бути заповнені 
або цим же осадком, або осадком із шарів, що залягають вище 
або нижче. Загалом черв'яки-мулоїди мешкають на різних гли-
бинах, тому використання цих текстур для визначення глибин 
басейну осадконакопичення значною мірою обмежене. 

Текстури, утворені проникненням кореневища рослин, мають 
різний вигляд. Коренева система рослин перетинає шаруватість 
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осадків по вертикалі, утворюючи своєрідну текстуру проник-
нення або протикання. Такі текстури особливо часто спостері-
гаються у вугленосних відкладах, де вони приурочені до шарів 
палеоґрунту серед вугільних пластів. 

а б 

в г 

д е 
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є ж 

Рис. 3.19. Мікротекстури осадових порід:  
а – невпорядкована (нешарувата) мікротекстура вапняку;  

б – шарувата мікротекстура алевроліту; в – непаралельношарувата  
мікротекстура алевроліту із прошарками аргіліту. Ламіни, збагачені  
глинистою речовиною, не паралельні між собою; г – мікробрижова  

текстура алевроліту; д – сутурна мікротекстура в мікритовому вапняку; 
е – тріщинувата мікротекстура вапняку; є – текстури проникнення;  

ж – текстура опливання осадка 

3.7. Петрографічний опис осадових порід 

Мікропетрографічне вивчення осадових порід найефектив-
ніше використовувати для псаміто-, алеврито- та пелітомірних 
порід. При дослідженні грубозернистих псефітомірних порід 
шліфи виготовляються із псефітових складових та із матриксу 
(цементу) окремо. При цьому описи різних груп осадових порід 
мають свої особливості й складаються з їхнім урахуванням за-
лежно від поставлених перед літологом завдань. Проте загальна 
канва опису для всіх груп осадових порід залишається однако-
вою, дуже схожою з послідовністю опису магматичних і мета-
морфічних порід. Опис включає обов'язкові елементи мікроско-
пічного дослідження гірських порід. 

Номер зразка (шліфа) 
Назва породи 
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Мікротекстура (неоднорідність породи, що може виклика-
тися первинною і вторинною фоліатістю, лінійністю, плямистіс-
тю або неоднорідністю забарвлення і структур тощо). 

Пористість (форма, розмір пор, їхня кількість, сполученість і 
розподіл по площі).  

Мікроструктура (визначається самим типом порід, а також 
формоутворювальними складовими – їхнім розміром, формою, 
співвідношенням між собою і з мінералами цементу). 

Склад породи (перераховуються головні, другорядні та ак-
цесорні компоненти породи з урахуванням їхньої ало- та аути-
генності, склад і кількість цементу або матриксу у відсотках). 

Характеристика теригенної складової, біодетриту або біо-
морфних решток, аутигенних новоутворень, складових цементу 
(матриксу). Детальність опису обумовлюється завданням, пос-
тавленим перед літологом. 

Рівень діагенетичних та епігенетичних перетворень (ви-
значається ступенем перекристалізації ало- та аутигенних міне-
ралів і парагенезисом новоутворень). 

Вторинні змінення (відмічаються або при описі складу, або 
окремо з метою визначення причин цього процесу). 

Додаткові дослідження проводяться для вирішення конкре-
тних завдань, як то: визначення характеристик джерела поста-
чання алотигенних компонентів; особливості умов транспорту-
вання та седиментації; характеристика басейну кінцевого сті-
кання; особливості проходження процесів діа- та епігенезу, а 
також ретроградного епігенезу тощо. 

Запитання для самоконтролю 
1. Що літологи розуміють під структурою осадової породи?
2. Які структури належать до седиментаційних?
3. Які структури належать до постседиментаційних?
4. Які структури виділяються за розміром теригенних уламків?
5. Які структури виділяються за ступенем сортованості уламкового
(детритового) матеріалу? 
6. Які структури перекристалізації спостерігаються в теригенно-
уламкових породах?  
7. Які структури перекристалізації спостерігаються в іоногенних
породах?  
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8. Які структури перекристалізації спостерігаються в глинистих
породах?  
9. Які структури перекристалізації спостерігаються в глинистих
породах? 
10. Які структури перекристалізації спостерігаються в біогенних
породах? 
11. Які структури за формою та будовою компонентів виділяються
в теригенно-уламкових породах? 
12. Які структури за формою та будовою компонентів виділяються
в колоїдогенних та іоно-біогенних породах? 
13. Які структури за формою та будовою компонентів виділяються
у вулканогенно-уламкових? 
14. Які типи цементації виділяються в теригенно-уламкових по-
родах? 
15. Які структури цементів виділяються в теригенно-уламкових
породах 
16. Які текстури осадових порід відомі вам за часом формування?
17. У чому полягає принципова відмінність текстур осадових і ме-
таморфічних порід?  
18. Яка послідовність опису осадових порід?
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Àëôàâ³òíèé ïîêàæ÷èê ì³íåðàë³â 

№ у таблиці Сторінка 

Aвгіт 3
Акміт 6
Актиноліт 10
Алофан 66
Алуніт 62
Альбіт 18
Альмандин 40
Амфіболи 8–15
Анальцим 21
Ангідрит 81
Андалузит 57
Андезин 18
Андрадит 40
Аніт 16
Анортит 18
Анортоклаз 17
Антигорит 47
Антофіліт 50
Апатит 28
Арфведсоніт 12
Базальтична рогова обманка 9
Барит 82
Баркевікіт 15
Беміт 72
Біотит 16
Бітовніт 18

28, 29, 54
30, 57
31, 65, 68
43, 126
42, 124
34, 81, 84
38, 107
31-33, 60, 70
34, 92
46, 139
41, 120
34, 84, 88
38, 107
33, 74
34, 85
33, 82
39, 112
39, 113
35, 97
32, 73
31, 61, 66
47, 139
33, 66
44, 130
33, 65, 74
34, 84
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№ у таблиці Сторінка 

Бітуми 84
Бронзит 2
Везувіан 60
Воластоніт 61
Вугілля 85
Галуазит 66
Гастингсит 15
Геденбергіт 3
Гетит 73
Гібсит (гідраргіліт) 70
Гідрослюди 67
Гіперстен 2
Гіпс 80
Глауконіт 68
Глаукофан 14
Гортоноліт 1
Граматит 10
Гранати 40
Гросуляр 40
Грюнерит 11
Делесит 46
Дистен 58
Діаспор 71
Діопсид 3
Доломіт 78
Евдіаліт 34
Егірин 6
Егірин-авгіт 6
Енстатит 2

47, 140
29, 51
42,123
42, 124
47
43, 126
33, 74
29, 55
44, 130
44, 129
43, 127
29, 53
46, 137
43, 127
32, 73
29, 48
31, 68
38,107
38, 107
32, 70
38, 110
41,120
44, 129
29, 54
46,137
36,104
30,57
30, 57
29, 51
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№ у таблиці Сторінка 

Епідот 53
Еуліт 2
Жедрит 7
Калішпат 17
Кальцит 78
Канкриніт 23
Каолініт 65
Карбонати 78
Каситерит 31
Кварц 25
Кварцин 64
Керсутит 9
Кіаніт (дистен) 58
Клінопіроксени 3–5
Клінохлор 46
Кліноцоїзит 53
Колофан 79
Кордієрит 55
Корунд 38
Кристобаліт 26
Кросит 14
Кумінгтоніт 11
Купферит 11
Лабрадор 18
Лейцит 20
Лімоніт 74
Лужні амфіболи 12–15
Лужні піроксени 6
Магнезит 78

40, 116
29,51
31, 60
34, 82
46, 134
34, 93
43, 126
46, 134
36, 102
35, 95
43, 125
31, 66
41, 120
29, 30, 54
38, 111
40, 116
45, 133
41, 117
37, 106
35, 95
32, 71
32, 70
32, 69
34, 84
34, 91
75, 132
27, 70
30, 57
46, 134
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№ у таблиці Сторінка 

Магнетит 44
Манганіт 75
Маріаліт 54
Меланіт 40
Меліліти 24
Меноніт 54
Мікроклін 17
Монацит 39
Моноклінні амфіболи 8–11
Моноклінні піроксени 3–5
Монтморилоніт 69
Мусковіт 16
Нефелін 19
Нонтроніт 69
Олівін 1
Олігоклаз 18
Опал 63
Ортит 36
Ортоклаз 16
Ортопіроксен 2
Пенін 46
Піжоніт 4
Пірит 45
Піроксени 2–6
Піроп 40
Пірофіліт 49
Плагіоклази 18
Польові шпати 17–18
Рибекіт 13

38, 110
45, 132
40, 116
38, 108
35, 93
40, 116
33, 81
37, 107
31, 32, 62
28, 30, 57
44, 128
33, 74
34, 89
44, 128
29, 48
34, 84
42, 125
37, 105
 33, 82
29, 51
38, 110
30, 54
38, 110
29, 30, 51
38, 107
39, 112
34, 84
33, 34, 80, 84
32, 73
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№ у таблиці Сторінка 

Рогова обманка 8
Ромбічні амфіболи 7
Ромбічні піроксени 2
Рутил 32
Санідин 17
Серицит 16, 67
Серпентин 47
Серпофіт 47
Сидерит 78
Силіманіт 56
Скаполіти 54
Слюди 16
Содаліти 22
Спесартин 40
Ставроліт 59
Сфен 29
Тальк 48
Титанавгіт 5
Титаниста рогова обманка 9
Титаніт 29
Топаз 35
Тремоліт 10
Тридиміт 27
Турмалін 33
Тюрингіт 77
Уваровіт 40
Фаяліт 1
Феросиліт 2
Флогопіт 16

31,  64
31, 61
29, 51
36, 100
33, 80
33, 77, 120, 124
39, 111
39, 54, 111
46, 134
41, 119
40, 116
33, 74
34, 92
38, 107
42, 122
35, 99
39, 112
30, 55
31, 66
35, 99
37, 104
31, 68
35, 95
36, 10
45, 133
38, 107
29, 48
29, 51
33, 74
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№ у таблиці Сторінка 

Флюорит 41
Форстерит 1
Фосфорити 79
Халцедон 64
Хлорити 46
Хлоритоїд 51
Хризоліт 1
Хризотил 47
Хроміт 43
Целестин 83
Циркон 30
Цоїзит 52
Шамозит 76
Шеєліт 37
Шпінель 42

38, 108
29, 48
45, 136
43, 125
38, 111
39, 114
39, 48
39, 111
38, 109
47, 140
36, 100
40, 115
45, 133
37, 105
48, 109
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